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Lectori Salutem!
Kedves Olvasó!
A Doktoranduszok Országos Szövetsége nevében tisztelettel köszöntöm abból az alkalomból,
hogy megjelent a DOSZ XXII. Tavaszi Szél Konferenciájának konferenciakötete.
Ma már nélkülözhetetlen a tudás közzététele és megosztása. Nélkülözhetetlen a határainkon
belüli és a határokat átívelő együttműködések kialakítása. Fontos és szükséges az egymás iránt
tanúsított bizalom megerősítése és a közös gondolkodás ahhoz, hogy tudományosan
megalapozott, innovatív válaszokat adhassunk a jövőnket meghatározó kérdésekre.
A DOSZ feladata, hogy a doktori képzésben résztvevők érdekképviseletét és érdekvédelmét
ellássa, ugyanakkor a szervezet küldetése az is, hogy a minőségi szakmai közélet szervezésével
a fiatal kutatók számára kitárja a lehetőségeket és támogassa munkájukat.
1997-ben született meg az a gondolat, hogy a doktoranduszok egy országos jelentőségű
tudományos konferencia keretében mutathassák be kutatásaikat. A 2019-es esztendő egyik
legnagyobb projektjeként a szervezőbizottsággal azt tűztük ki célul, hogy a szervezet jubileumi
évében, tehát 2019-ben is sikeres és eredményes rendezvényt valósítson meg. A Debreceni
Egyetemen megrendezett konferenciát hatalmas érdeklődés övezte, aminek köszönhetően több
mint 800-an vettek részt a három napos rendezvényen, ahol többszáz doktorandusz és fiatal
kutató három nap alatt több mint 650 előadást tartott. Számos visszajelzés érkezett a rendezvény
sikerességével kapcsolatosan, amely úgy gondolom, hogy a DOSZ jubileumához méltó módon
került megvalósításra.
Úgy véljük, hogy a Doktoranduszok Országos Szövetsége ezzel a rendezvénnyel is öregbítette
hírnevét és erősítette küldetését, melynek lényege, hogy társadalmilag beágyazott szervezetként
a doktori képzésben résztvevők számára kitárja a lehetőségeket, támogassa munkájukat és
magát tudatosan alakító közösséget formáljon.
Kedves Olvasó, szervezetünk sokrétű tevékenységének bemutatása messze meghaladja egy
köszöntő terjedelmét. Biztosítalak benneteket, hogy a Doktoranduszok Országos Szövetsége
mindent megtesz annak érdekében, hogy a PhD és DLA hallgatók, doktorjelöltek, fiatal kutatók
érdekeit hatékonyan képviselje.
Reméljük, hogy a Tavaszi Szél Konferencia 2019-ben is maradandó, pozitív emlékeket hagyott
mindenkiben, az ott szerzett tapasztalatok és új tudományos információk hasznául szolgálnak
majd a résztvevők, és ezáltal a magyar tudomány és a felsőoktatás számára.
További szakmai sikereket és kellemes olvasást kívánok minden kedves Olvasó számára!
Debrecen, 2020. január 4.

Molnár Dániel
elnök
Doktoranduszok Országos Szövetsége
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A NYITOTT TÁRSADALOM MINT A LEGÚJABB KORI
ETIKAI PARADIGMA
Biró Ákos
Debreceni Egyetem, filozófia mesterszakos hallgató, biro.akos9812@gmail.com
Absztrakt
Karl R. Popper filozófiai munkásságát többféle nézőpontból értelmezték. Számos
diszciplínával foglalkozott, de ezeket igyekezett életében koherens rendszerfilozófiává
alakítani. Noha ez a rendszer nem lép fel úgy, mint más totalitáson alapuló világkép-formáló
elméletek, mégis határozottan jelen vannak olyan elemei, amik összekötik az egyes
tudományterületeket. A szabadság, a moralitás és a folytonos kritikai önreflexió keveréke a
huszadik század viharos időszakaiban egy legitim alternatívát nyújtott a nyugati társadalomnak,
mind társadalomelméleti, mind politikafilozófiai szinten. Jelen kutatásomban a nyitott
társadalom etikai mibenlétét vizsgálom. Tézisem gerincét egy horizontálisan felrajzolt etikai
skála fogja adni, amellyel a szélsőségek és a nyitott társadalom eszméjének viszonyát kívánom
bemutatni.
Ebben a tekintetben Popper munkásságában kirajzolódik egy etikai konfliktus is, a gazdasági,
filozófiai vagy társadalmi értelmezések – kritikák mellett. A skála egészét körvonalazni
kívánom. Egyik végén a radikális individualizmus “etikai” képe áll. Ezt Popper maga is
veszélyesnek tartja abból a tudományelméleti doktrínából kiindulva, hogy az ember, minden
tudása mások által ráhagyományozott tudáson alapszik. Tehát megmutatkozik egy
ismeretelméletből levezetett erkölcsi hozzáállás is a radikális individualizmusnál. A másik
oldalt ideológiától függetlenül a kollektivista társadalomegységesítő – utópikus – etikaként
lehet meghatározni. A skála széleit tehát az atomizált és kollektív társadalom dihotóm
ellentétpárja fogja képezni, középen pedig a nyitott társadalom eszméje foglal helyet.
Popper “etikája” elsősorban az egyént célozza meg. A társadalomképe az egyének tolerancián
alapuló együttélését szorgalmazza. Tévedés azt hinni, hogy a nyitott társadalom konfliktusoktól
és érdekektől mentes. Ez a társadalmi kép alapvetően a tolerancián, a potencialitáson és az
egyéni felelősségvállaláson alapszik. Amennyiben az egyén felolvad a közösségben vagy
általános etikája teret enged a szélsőségeknek, akkor az egyén felelős a kialakult állapotokért a
tolerancia és a demokráciaparadoxon értelmében.
Kutatásomban nagy hangsúlyt kell helyeznem a radikális individualizmus és az utópikus
kollektivizmus értelmezésére és számba venni azokat a veszélyeket, amelyeket ezek az
irányzatok jelentenek. Így a tézisem szerint meghatározásra kerül, milyen etikai
megpróbáltatásnak van kitéve az egyén és így a nyitott társadalom elmélete.
Kulcsszavak: Karl R. Popper, Nyitott társadalom, etika, társadalomfilozófia
1. Bevezetés
A nyitott társadalom elméletének értelmezése az utóbbi években egyre inkább politikai
természetűvé alakult át. Amíg a nyugati társadalmakban egyfajta transzatlanti „chartává” vált a
popperi elmélet [10. 1. oldal] addig a „vasfüggönyön” innen a politika és eszmetörténet nem
tudta elsajátítani azokat a formákat, amelyeket Popper az ajánlásában körvonalaz. Jelen kutatás
a nyitott társadalom elméletét elsősorban filozófiai-etikai nézőpontból kíséreli meg
pozícionálni és értelmezni.
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A tervezet munkacíme kijelöli azt az időszakot és a filozófia azon területét, melyben az
értelmezésem mozog és a kutatás azt kíséreli meg bemutatni, hogy a hagyományos olvasatok
mellett lehetséges egy markáns etikai interpretációja a nyitott társadalom elméletének. Korábbi
vizsgálódásaim során megmutatkozott számomra, hogy Popper tudományelméleti
elköteleződése és társadalomfilozófiája nem külön vizsgálandó, hanem egy komplex egységes
rendszernek tekintendő. Ennek következményeképpen körvonalazódik majd a konklúzióban,
reményeim szerint, egy egységes filozófia-etikai kép, amelyet a popperi életmű alapján
domborítok ki. A kései Popper elmefilozófiájával vagy metafizikájával (jelen keretek között)
nem foglalkozom, noha áttételesen kapcsolódnak jelen problémakörhöz is.
Ebben a tervezetben egy értelmezést kívánok felvázolni, amely voltaképpen egy olyan „etikai
skála”, amely a nyitott társadalmat helyezi a középpontba. Az egyensúly kialakítása érdekében
a pólusok egymással ellentétesek és a nyitott társadalom legnagyobb ellenségei képében
jelennek meg. Bár Popper elsősorban a kollektivizmust, valamint a tudományos marxizmust
nevezte meg, mint ténylegesen időszerű ellenséget A nyitott társadalom és ellenségeiben,
azonban néhány rövidebb – ugyanakkor nem jelentéktelenebb – munkájában egy másfajta
habitust is bemutat, ami veszélyezteti a szabad társadalmi együttélést. Emiatt több olyan
szempontot is meg kell vizsgálnunk, amelyek a skála árnyaltabb megértéséhez járulnak hozzá
és a nyitott társadalom etikai értelmezését is lehetővé teszik.
A tanulmány témája a skála tárgyalási dimenziója. Az ábra jobb szélén a kollektivista etika
kapott helyet, amelynek elemzése, Popper filozófiája nyomán, Marx tematikus írásaira
támaszkodik. A másik végpontja ennek az elméleti skálának a radikális individualizmus
megnevezést kapta, az ábrát határoló vonalon belüli területet pedig a társadalmi együttélési
módok címmel illettem – ami áthatotta Popper minden filozófiai vizsgálódását.
Etikai értelemben azért szükséges ezeket a későbbiekben taglalt elméleti rendszereket tárgyalni,
mivel az etika fő kérdései a „Mi a jó? Mi a közösségi vagy az egyéni jó kapcsolata?” és a
„Hogyan is érhetőek el, ezek a jók?”- ra vonatkoznak. Ezek pedig a társadalom szervezésének
alapvető kérdései.
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2. A marxi etika és a „marxista etika”1 lehetőségei és értelmezési keretei
A primer értelmezések szerint nincs közvetlen etikai jelentése a marxi életműnek.2 Popper
végül maga is erre a belátásra jutott és az állítást például Macintyre szintén megerősíti [2. 296.
oldal]. A marxizmus néhány politikai-elméleti képviselője mégis feltételezett egyfajta „etikai
aspektust”.3 Amikor Popper azt állítja, hogy az osztályharc, a kizsákmányolás, az elidegenedés
pusztán gazdasági töltetűnek vélt kifejezések, akkor valójában azt sugallja, hogy erkölcsi
megalapozású kritikával illetik a kapitalista gazdasági rendszert. [7. 372. oldal] Ahhoz viszont,
hogy Popper ezen állítását igazolja, egy grandiózus történetfilozófiai vizsgálódást kellett
elvégeznie. Magát a historicizmus erkölcstanát kifejezetten Marxban, negatív vonzatát azonban
a marxistákban látja. A nyitott társadalom és ellenségei-ben kontradiktóriusnak hathat Popper
Marx-értelmezése. A historicizmus történeti fejtegetésében Marx nem egy kifejezett negatív
karakter, sőt, Popper kijelenti, hogy: „[Marx] hite alapvetően a nyitott társdalomba vetett hit
volt”[7. 373. oldal] Mégis a legnagyobb historicistának tartja a történelmi próféta szerepe miatt.
Ahogy már az előzőekben jeleztem, a klasszikus gazdasági értelmezések szerint, nincs etikai
alapja a kapitalizmus-kritikának, ezért Popper finomítja érvelését. Azt állítja, hogy Marx egy
gyakorlati etikát alkalmazott, aminek központi tétele a „szabadság”. Marx azzal, hogy a
társadalmi intézmények erkölcsi oldalára helyezte a hangsúlyt, kiemelte azt a felelősséget,
amely cselekedeteink hosszú távú társadalmi következményeiért bennünket terhel; például
olyan cselekedetekért, amelyek segíthetik meghosszabbítani a társadalmilag igazságtalan
intézmények élettartamát”.[7. 372. oldal] Popper ezen értelmezése körvonalazódik a
„szocialista”, esetünkben, par excellence, a „kollektivista etikában”. Ebben az esetben egy
kötelességen, majd a szocializmusban egy belső logikai ellentmondásmentességen alapuló
normatív viselkedési modellt kell elképzelni. Popper megfigyelése nem egyedülálló az
eszmetörténetben, Lenin például megállapítja, hogy az osztályharc a munkásság számára
erkölcsi kötelességgel is párosul: „(…) a mi erkölcsünk teljesen alá van rendelve a proletár
osztályharc érdekeinek”.[9. 168-171. oldal] Lenin ezt a kötelességet nem születésből eredezteti,
ahogy írja: „Önöknek kommunistákat kell magukból nevelniük”. [9. 167. oldal] Amennyiben
valaki ezzel ellentétesen cselekszik a társadalomban, elnyomott helyzete ellenére, az „ügy”
árulójává válik.
Van egyfajta furcsa azonosság a két olvasat között: a választás és az azzal járó kötelesség. Bár
a popperi elgondolásban ez nem történelmileg szükségszerű, hanem „felismert”, s ez majd a
későbbiekben elvárási metódusként jelenik meg az Utópia és erőszakban. Viszont míg Lenin –
a választásból adódóan – történelmi szükségszerűségre futtatja ki értelmezését, addig Popper
az egyén szabad, racionális választásából adódóan fogadja el a döntés etikai vonzatait.

Megj.: Popper intellektuális önéletrajzában a nyíltan kifejti, hogy bár 17 évesen kommunistának tartotta magát
és elfogadta nézetrendszerük erkölcsi értékeit, egy gyűlés alkalmával, mikor néhány kommunista aktivista halálát
szükségszerűnek és igazoltnak állították be, akkor elhatárolódott az ideológiától és ez meghatározta a későbbi
morális hozzáállását a kommunista ideológiához.
2
A Tőke és a Gazdasági filozófiai kéziratokban meghatározott kizsákmányolás elmélete vagy az áru fétis jellege
erre utalnak.
3
A későbbiekben az elmélet egyik pillérét a lenini meglátások fogják adni, de legalább ilyen relevánsak Heller
Ágnes megfontolásai is, aki az 1983-as Létünk folyóiratban „A marxista etika örökség napjainkban” címen közölt
tanulmányában Leninhez hasonló módon értelmezi a marxista erkölcsöt. „A cél vagy/és a cél irányába történő
változás implicite kiértékelt. Mindenki, aki nekilát a világ egy kívánt vagy akart cél irányában történő
megváltoztatásához, vállalja a felelősséget ezért a célért és a cselekedetért, ha másként nem, hát implicite.” Forrás:
http://adattar.vmmi.org/cikkek/2600/letunk_1983.2_06_heller_agnes.pdf
1
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Popper alapvetően az utópiát, mint velünk élő toposzt, a történelem kereti közé helyezte és a
civilizációnkkal inherens jelenségnek tekinti. Így az utópiát már nem csak irodalmi műfajként
vagy politikai-retorikai közhelyként értelmezte, hanem a társadalomszervezés szempontjából a
racionalitás egy fajtájának gondolta, [8. 30. oldal] és ezt a racionalitáson belüli distinkció
kidomborítása miatt érezte szükségesnek. Így aztán Popper egyfajta dichotómiát hoz létre a
racionalizmuson belül a kritikai racionalizmus és a dogmatikus racionalizmus
megkülönböztetése [8. Uo.] révén.
Az utópiához kötődő kétféle racionalitáson alapuló szemléletmód különbsége a következő:
utóbbi – a dogmatikus – a tervezetet és a megvalósítást a racionalitás zászlajára tűzi – legalábbis
az újkorban. [3. 373-374. oldal] Maga a politikai akarat az, ami majd a (történetfilozófiai)
toposzból logoszt farag. [3. Uo.] A kritikai racionalizmus, tehát Popper társadalomfelfogása
vagy „osztályfelfogása”, nem egyfajta közösen mozgó és lélegző teleologikus organizmust
jelöl, hanem az individumok sajátos kölcsönhatásokkal tűzdelt játékát foglalja magába. Popper
tehát elveti a társadalomtervezés sikerességét, a társadalomtervezés bizonyos módjait mégis
kihangsúlyozza. A nyitott társadalom és ellenségeinek tematikus fejezetében az utópikus
társadalomtervezés, a perfekcionizmus és a hagyományos társadalomszervezés határozott
elválasztását javasolja. Az első, az utópikus társadalomtervezés, a radikalitása miatt a lehető
legrosszabb társadalomszervezési forma, a racionális alapjai ellenére. [7. 156-167. oldal]
Magának az államszervezetnek a feladata a társadalmi élet, illetve a mindennapi interakció
megszervezése, más szóval, a politikailag patologikus álláspontok kiszűrése.
A társadalom irányába gyakorolt nyomás a „jobb élet felé” nem elsősorban az egyén oldaláról
érkezik, hanem az államrendszer intézményrendszerei felől, viszont nem kétséges, hogy az
utópia megalapozása, vagy az érdekében való munkálkodás megköveteli a társadalmi bázist,
amelyet meg is kell tartania. Ezért a hatalomnak le kell számolnia a másképpen
gondolkodókkal, s ez alapján köti össze Popper az utópiát és az erőszakot. Így maga a
kollektivista erkölcs a – már fentebb tárgyalt – lenini szükségszerűségen, továbbá a közösen
meghatározott célelvűségen nyugszik.
3. Útban a nyitott társadalom felé
A nyitott társadalomnak nemcsak kollektivista ellenségei vannak, hanem fenyegetettségében
ugyanannyira ki van téve az anarchizmusnak illetve az emotivizmusnak, sőt, az apolitikus
beállítódásnak is. Az egyén felől érkező veszélyt, értelmezésem szerint, Popper kifejezetten az
Utópia és erőszak című írásában vázolta fel. A szöveget követve az apolitikus beállítódás a
demokrácia- és tolerancia-paradoxonnak negatív cselekvési modellként képezi a részét. Popper
a szélsőségekkel szemben egyfajta ellenállósági modellként határozza meg a kritikai
racionalizmust. Ebből az értékítéletből eredő beállítódás, in sui generis, az erőszak elítéléséből
és a racionalista hagyományból származtatható. Ez lesz az egyik pont, ahol a tudománytani
beállítódása, illetve a társadalomelmélete összeér.
A tudományos kutatásban a falszifikáció megköveteli az intellektuális alázatot, elvárja az
objektivitást, ezáltal megtörve az ember eredendő vágyát arra, hogy állandónak tekintse
„kedvenc” hiteit és meggyőződéseit. Így a folyamatos hibakeresés és a mindentudás
kétségbevonásából adódik tudománytanának „szubjektív” modellje.
A falszifikáció módszertanával cáfolt elmélet űrt hoz létre ismeretanyagunkban. Ezt idővel egy
másik elmélet fogja majd betölteni megoldás-kísérletként. Ez mégsem jelenti azt, hogy teljesen
megszűnik a tudományelméleti jelentősége az adott állításnak. A falszifikáció járulékos hatása,
hogy csökkenti a releváns tudományos állítások számát, mégis növeli az emberiség
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tudásanyagát. Megtudtuk (egy dologról, egy elméletről stb.), hogy rosszul ismertük, így már
legalább két dolgot tudunk biztosan: először is, hogy a tárgy nem olyan, mint amilyennek
korábban hittük, másodszor felismertük, hogy a korábbi megismerési módszertanunk pontatlan
volt.
Ez a fajta szemléletmód nem csak a tudományos diskurzusban lehet érvényes. A kritikai
racionalizmus ebben a kontextusban megkövetel egyfajta beállítódást, pontosabban annak a
lehetőségét, hogy felismerjük: lehet, hogy rosszul állítottunk a tárgyról valamit. A kritikai
reflexióban rejlő lehetséges cáfolat a falszifikáció. Ennek az elméletnek a társadalmiasított
változata az utópia-esszében pontosan megfogalmazódik: „A különbség inkább az adni-kapni
beállítottságunkban rejlik, az arra irányuló készségünkben, hogy nemcsak meggyőzzük a
másikat, de esetleg ő is meggyőz minket. Más szavakkal: amit észszerű beállítottságnak
nevezek, a következő sorokkal jellemezhető: »Azt hiszem, igazam van, de talán tévedek, és
talán neked van igazad, mindenesetre vitassuk meg, mivel így valószínűleg közelebb kerülünk
az igaz megértéshez, mintha mindannyiunk csupán ahhoz ragaszkodna, hogy neki van igaza.«”
[8. 31.oldal]
A nyitott társadalom nem egy elvont gazdasági vagy össztársadalmi jóléti program, továbbá
nem utópikus elemekkel tűzdelt politikai akarat. A nyitott társadalom popperi értelemben a
szabad egyének folyamatos kritikai mozzanata az állandóval szemben. Egy kognitív és
emocionális habitus elsajátításának és alkalmazásának a lehetősége. „Hogyan lehet egy döntést
meghozni? Alapjában véve két lehetséges úton: Érveléssel vagy erőszakkal. Vagy, ha az
érdekek összeütközéséről van szó, akkor e két eljárás az ésszerű kompromisszum vagy –
alternatívájaként – a szembenálló érdekfelszámolására irányuló törekvés.” [8. 30-31. oldal]
Mint minden közösségi szerveződés, konfliktusokkal terhelt, amelyek hol a felszín alatt bújnak
meg, hol a felszínen vehetők észre. A társadalom belső frusztrációja és annak levezetési módja
megmutatja, hogy egy társadalom hol is áll ezen az elméleti-etikai skálán. Amikor a
konfliktusok a felszín felett történnek, azt nyitottabb társadalomnak tekinthetjük, de ezt nem
gondolhatjuk úgy, hogy elfogadott a rendbontás vagy a fegyveres konfliktus. Pusztán arról van
szó, hogy a regnáló hatalom nem torolja meg a közösség felől érkező kritikát. A veszély ilyen
esetben, a szervezőképesség összefogó erejének hiányában rejlik. Ellenben a kollektivista
társadalomban a kritikai konfliktusok, ha megjelennek, akkor minden esetben szankcionáltak,
ezért kijelenthetjük, hogy ez rossz együttélési forma, mert megbénítja az egyént. Kijutási
lehetőség nincs, mivel a zárt társadalom életviteli lehetőségfeltétele a belső engedelmességen
nyugszik.
4. Emotivista, apolitikai és anarchista kockázat
A nyitott társadalom etikája az eddigiek tekintetében már kirajzolódni látszik. Elméleti
skálánkon egy ideális álláspontot jelöl, ahol kooperációra és egyensúlyra kényszerül az egyéni
és a társadalmi érdek. A radikális individualizmus alatt ebben a kontextusban kifejezettem az
erőszakos anarchizmust és az emotivizmust értem, utóbbiról azonban kizárólag olyan államban
beszélhetünk, amikor a társadalmi párbeszéd kötöttség nélkül végbe mehet. A
kollektivizmusban az emotivizmust tiszta elméleti formájában4 elképzelni nagyon nehéz lenne.

A Hume-i értelemben az emotivizmus egy kollektív társadalomban pontosan a kollektivitás miatt nem
érvényesülhetne. Ebben az esetben az emotivizmus a narrativitás elutasításával is fel van ruházva. A kollektív
társadalom nem nélkülözheti ezt a fontos elemet, mivel a léte függ a belső koherenciától.
4
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Az emotivizmus amellett, hogy a narrativitást zárójelezi, azt állítja magáról, hogy az összes
értékítéletről pontosan számot tud adni. [1. 26-27. oldal] A probléma az emotivizmus társadalmi
hatásaival nem azok pluralitásából adódik, hiszen a nyitott társadalom egyik alapja a
véleménypluralizmus. Mindinkább a kibékíthetetlen ellentétekből eredeztethető, amelyek az
emberek egyéni dogmatikus felfogásából következnek. Amikor egy emotivista azt mondja,
hogy „Ez jó!”, akkor voltaképpen azt állítja, hogy „Én helyeslem, ezt fogadd el te is!” [1. Uo.]
Ez a fajta szemléletmód a társadalmi párbeszédet lehetetleníti el. Popper elemzése az Utópia és
erőszakban ezzel nem tud mit kezdeni, mivel nincs vizsgálati mód arra, hogy teszteljük, ki
mennyire irányított az emóció vagy az értelem által. Alapvetően az emotivizmus egy autoriter
beállítódás, hiszen nem tesz meg mást verifikáló erőnek egy erkölcsi kinyilatkoztatás során,
mint saját érzelmeit. Ilyen tekintetben pedig sem meggyőzni, sem befolyásolni nem lehet az
emotivista szemléletű embert, mivel személyét belevonja a párbeszédbe, így, amikor
kijelentései ellen érvelünk, akkor voltaképpen személye ellen indítunk támadást. Így pedig az
Utópia és erőszak egyik legjelentőségteljesebb mondatával kerül szembe, ami áthatja Popper
filozófiáját: „Senki sem képes racionálisan vitatkozni valakivel, aki inkább lelő, mintsem
meggyőzzék.”[8. 32. oldal] Jóllehet ezt Popper alapvetően a dogmatikus racionalizmus
kontextusában vizsgálja, de személyében egy emotivista ugyanolyan autoriter beállítódású,
mint egy dogmatikus racionalista.
Ez a fajta beállítódás a társadalom életvitelében inkább a szélsőségek terjedését teszi lehetővé,
mivel az emotivista érzelmi befolyásoltsága túlnyomóan dominál egy-egy kérdéskör
megvitatásakor. E habitus tárgyalásánál szükséges a propaganda és a demagógia elválasztása.
A narratív identitás zárójelezése – ahogyan MacIntyre meghatározta – miatt az emotivizmus
nem rendelkezik olyan belső koherenciával, mint például az anarchista nézet. Előbbinél csak
az „én” adott és a pillanatnyi érzései az irányadóak. A legnagyobb veszély ebben a helyzetben
pontosan az „én”-ből származik, így a propaganda vagy a demagógia egy társadalomban az
emotivizmus által virágozhat. Bár a propaganda elsősorban észérveket használ és az értelmet
próbálja meggyőzni az igazáról, de közvetve az érzelmekre is hat, [8. 31. oldal] nem úgy, mint
a demagógia. „A demagógia a hallgatóság érzelmeire építve valamilyen aktuális cselekvésre
mozgósít, ám a meggyőzéssel ellentétben nem célja egy adott nézet tartós megváltoztatása.”[6]
Bár az apolitikus beállítódás a modern politikai palettán egyre inkább jelen van, nem tud úgy
fellépni, mint az anarchizmus A demokrácia-paradoxon etikai megvilágítása kapcsán, Popper
filozófiájában a tétlenség az egyének felől igenis felelős a szélsőségek terjedéséért. A
tolerancia-paradoxon értelmezésénél kimondja, hogy igenis fel kell lépni az intolerancia ellen.
A demokrácia-paradoxon esetében szintén szükség van fellépésre, mind a társadalom, mind az
intézményrendszerek felől. Előbbinél, tehát a társadalomi élet tárgyalásánál, a popperi hagyaték
a kritikai racionalizmus, az intézményrendszerekkel kapcsolatban pedig a demokrácia
védelme.5 Bár ez a védelmi aktus csak a legstabilabb politikai kultúrákban jelenhet meg, így
például a politikai szervezetek alkotmányozó módon való betiltása csak ellenőrzött és felügyelt
keretek között történhet.
Az emotivizmus és az apolitikus beállítódás alapvetően nem lépnek fel az egész társadalmat
szétfeszítő igénnyel. Nem erőszakos ideológiákról van szó, hanem arról a morális
döntéshelyzetről, amellyel Popper filozófiája szembesít minket. Ha teret enged az egyén és a
közösség az erőszaknak és a totalitárius ideológiáknak, akkor az egyén felelőssége igenis
mérhetővé válik.
Jogi aktusként ilyen lehet például a Német Szövetségi Alkotmánybíróság általi határozat egy szélsőséges párt
vagy mozgalom feloszlatásáról.
5
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Harmadik, egyben utolsó szempont a skálánk radikális individualista oldalán a ténylegesen
veszélyes ideológia, ami már társadalom kereteit szétfeszítő igénnyel lép fel. A popperi
filozófiának határozottan el kell utasítania az erőszakos anarchizmust, annak minden
eszközével együtt. A cári Oroszországban és szerte Európában a huszadik században működtek
erőszakos mozgalmak, amelyek időnként sikerrel, máskor sikertelenül próbálták az
államhatalmat meggyöngíteni.
Az anarchizmus alapvető vágya az emberek szabadságon alapuló egyenlősége. Számos
irányzattal és meggyőződéssel voltak jelen szerte a világban. Pjotr Alekszejevics Kropotkin –
az anarchokommunizmus „atyja” – felfogását tekintem az anarchizmus egyik legfőbb
kritikájának az államrendszerrel szemben. Értelmezésében az állam igazi problémája a kevéssé
hatékony működésben keresendő. Rendszerének jellegéből és statikusságából adódóan nem
képes az emberek elégedetlenségét részleges reformokkal feloldani, ezért minden alkalommal
más és más természetű elégedetlenség üti fel fejét a társadalomban. Ezekre pedig újabb
részreformokkal válaszolnak és ez folytatódik egészen addig, amíg a rendszer fennáll [11].
Továbbá: „Az államapparátus, mely mindig eszköz volt egy kisebbség kezében, hogy biztosítsa
és megszervezze hatalmát a tömegek felett, nem lehet az az eszköz, mely majd ugyanennek a
hatalomnak a lerombolását szolgálja."[4] Az előzőekben felsoroltak miatt, valamint történelmi
tapasztalatából adódóan ajánlotta az anarchokommunizmust, mint ezt a problémát hatékonyan
megkerülő politikai szerveződést.
Kropotkin kritikáján keresztül megmutatkozik az anarchizmusban rejlő fenyegetettség. Bár
semmilyen kivetnivaló nincs az autonóm közösségekben, hiszen a nyitott társadalomban is az
egyének szabad szerveződése és folyamatos békés véleményütköztetése folyik. A voltaképpeni
probléma ezekkel a közösségekkel akkor keletkezik, ha az állam vagy a társadalom
szerveződését alapjaiban próbálják átformálni a saját képükre, akár erőszakkal is. A társadalom
alapja az integritás, a közösségi szerveződés határainak megszabása, mely egyszerre az
interakció szabadságának védelme és a káros hatásoktól való megszabadulás.
5. Korai befejezés
A kutatás befejező fázisában a nyitott társadalom együttélési és jó magatartást követelő
módszereit szükséges megvizsgálni. A popperi érvelésben látható, hogy a ténylegesen fontos
értékek valamivel szemben, valami ellenében mutatkoznak meg. A nyitott társadalom és
ellenségei című főművében a kritikai racionalizmust javasolja a zárt társadalommal, az
erőszakkal szemben.
Popper nem egy elvont társadalomképet feltételez, mégis elvár egyfajta intellektuális habitust
a mindennapokban is. Ennek biztosítása érdekében nem csak az államnak kell dolgoznia, hanem
a társadalom legfontosabb szereplőjének is, az egyénnek. A falszifikációnak, természetéből
adódóan, folytonosan felülvizsgálatot kell tartania. Popper ezért fogalmazza meg egyszerre az
egyén felelősségét, valamint az állam kötelezettségeit. „Tégy inkább a kézzelfogható rossz
felszámolása, mintsem egy elvont jó megvalósítása érdekében. Ne törekedj boldogságot
létrehozni politikai eszközökkel. Inkább törekedj a kézzelfogható nyomorúságok
felszámolására. Vagy még gyakorlatiasabban fogalmazva: küzdj a szegénység felszámolásáért
közvetlen eszközökkel például annak biztosításával, hogy mindenki megkapja a
jövedelemminimumot. (…) Válaszd ki azt, amit a társadalmad legégetőbb bajának vélsz, és
próbáld meg türelmesen meggyőzni az embereket arról, hogy meg tudunk szabadulni tőle.”[8.
36. oldal]
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Absztrakt
Kulturális identitásunk egyik meghatározó eleme a művészeti alkotások saját szemmel való
látásának igénye. Ebben a vonatkozásban a múzeum olyan helyszínként funkcionál, amely
lehetőséget ad az autopsziára, az eredeti mű és a befogadó közötti intim viszony kialakulására,
és a műalkotások megértésére. A művészeti múzeumok az uralkodó korstílus megalkotásának,
a mindenkori ízlés kielégítésének és a nagy kánonok felállításának, illetve elfogadtatásának
aktív esztétikai színterei. Az egykor elszigetelten működő, főúri, egyházi, királyi gyűjtemények
nyilvánossá válásával megszületett a múzeumi látogató, akinek innentől kezdve lehetősége
nyílt személyesen találkozni a művészettörténet kiemelkedő alkotásaival. A múzeumi pillanat,
a genius loci, az eredetivel való elementáris erejű találkozás ettől kezdve egybeolvadt a
múzeumi tapasztalattal.
Az értelemadás, a jelentés- konstruálás és reprezentálás a kiállítások tekintetében elsődleges
szempont, párhuzamosan az élményadás kritériumával. A különböző digitális, interaktív és
infokommunikációs eszközök használta paradigmaváltást eredményezett a kiállításrendezésben, újabban pedig egyre népszerűbbé válnak az ún. immerzív kiállítások, amelyeken
egyetlen eredeti műalkotást sem állítanak ki, helyette a nagy felbontású és általában
animációval is kiegészített digitális reprodukcióikat vetítik ki a kiállítótérben elhelyezett
hatalmas méretű vetítővásznakra, a falakra és a padlóra. Ezek az immerzív kiállítások a modern
technológia lehetőségeit ötvözik, az autopszia ellenében a „bevonódás” élményére alapozva az
erőteljes vizuális látvány segítségével próbálják megismertetni a látogatókat egy- egy nagy
festő életművével (például Gustav Klimt, Egon Schiele, Vincent Van Gogh).
A hermeneutikus hagyományban a megértés és az esztétikai élmény a befogadó és az esztétikai
értékkel rendelkező tárgy találkozásának az eredménye. Az immerzív kiállítások esetében
eltűnik e tárgy, helyette ennek digitalizált, animációval kiegészített változata kerül bemutatásra.
Felmerül a kérdés, hogy valójában mit tapasztalunk, mit értünk meg és mit élvezünk ezeken a
művészeti eseményeken: a műalkotásokat, egy-egy művész oeuvre-jét vagy csupán a
technológia által nyújtott látványt? A tanulmány célja röviden megvilágítani a megértés és az
esztétikai tapasztalat gondolati hátterét, Hans- Georg Gadamer hermeneutikai
művészetfilozófiájának valamint Robert Jauss recepcióesztétikájának bizonyos meglátásainak
vonatkozásában annak érdekében, hogy a közelebb jusson a fenti kérdésre adható lehetséges
válaszhoz.
Kulcsszavak: autopszia, immerzivitás, megértés, múzeum
1. Bevezetés
A kortárs kultúraközvetítés egyik meghatározó komponense a modern technológiai fejlesztések
eredményeinek integrálása a művészet, a műalkotások prezentációs folyamataiba. Egyrészről
az edutainment – azaz a szórakozva tanulás, tanulva szórakozás – elvárásának megfelelően a
kiállításrendezésben olyan paradigmaváltás következett be, amelynek következtében egyre
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több infokommunikációs eszközt helyeznek el a múzeumokban,1 másrészről emellett
bekövetkezett egy súlypont-váltás is, amely a múzeumi közvetítésben a műtárgyközpontúságról a látogató-központúságra helyeződött át. A kortárs muzeológiai diskurzus
egyik központi témája a múzeumi gyűjtemények digitalizálása. A múzeumok – illetve az egyéb
kulturális örökségeket kezelő intézmények (könyvtárak, levéltárak, archívumok) – a
digitalizáció és a világháló segítségével teszik minél szélesebb körben elérhetővé közös
kulturális javainkat. Malraux egykori ábrándja a falak nélküli múzeumról valósággá vált, s még
ha a reprodukálás során a művek el is vesztik léptéküket, a digitális és online világ valós
lehetőséggel szolgál az új jelentések és lehetséges kapcsolódások felfedezéséhez. A múzeum
aspektusából tekintve összességében elmondható, hogy mind a klasszifikáció és a narráció,
mind pedig a reprezentáció érintett a digitalizációs folyamatokban.
Az immerzív kiállítások olyan események, amelyek a művészeti kiállítások hagyományos
formáival ellentétben nem a falakon függő eredeti műalkotások bemutatására, hanem azok
digitalizált, nagy felbontású és gyakran animációval is kiegészített változataira és térben való
kivetítésére alapozzák a kiállítás struktúráját.2 A látogató lenyűgöző látványban részesül,
tekintete a kiállítótér minden pontján a festmények monumentális részleteivel találkozik,
miközben a múzeumi terek jól ismert halk morajlása helyett komolyzenei betétek csendülnek
fel.3 Az autopszia, vagyis az eredeti művek saját szemmel való látásának helyébe lépő
immerzivitás a művészet új tapasztalati formáját teszi lehetővé azáltal, hogy felszámolja a
rögzített, konvencionális kontaktust a műalkotás és az előtte álló befogadó között, s mintegy
áttörve a vászon felszínét, a kép terét a látogató köré vonja, aki immár látszólag nemcsak
szemléli a képet, hanem átlép a vászon felszínén túlra. Hasonló törekvésre természetesen
találhatunk példát a művészi gyakorlatból is: Monet hatalmas vizililiom- festményei4 a Musée
de l'Orangerie ovális termében vagy Ópusztaszeren a Feszty-körkép a Rotundában,
felszámolják az egy pillantással befogadható képméretet, a rátekintés lehetőségét illetve a
hagyományos szembenállást, s így a befogadó megváltozott szituációban találja magát,
amelyben a kétdimenziós kép a befogadót körülölelő térré változik.5 A barokk perspektíva által
megteremtett illúzió a tér végtelenített érzését nyújtja - ahogyan azt Andrea Pozzo
mennyezetfestményei által is tapasztaljuk –, az épített és a festett tér összemosódik, s a
határtalan mennybolt felé vezeti a tekintetet. Ezek a műalkotások azonban alkotójuk szándéka
szerint adnak lehetőséget arra, hogy a hagyományos táblaképektől fokozottabban,
intenzívebben éljük meg a bevonódást, míg a fenti immerzív kiállítások során digitalizált
formában bemutatásra kerülő festmények nem rejtik magunkban eredendően ezt a potenciált.

A nemrégiben újranyitott Szépművészeti Múzeum a Márvány Csarnokban helyezte el a világ eddigi legnagyobb
múzeumi LED-falát. Az érintőképernyőn keresztül a látogatók mintegy 300 műtárgyról informálódhatnak, a QRkódok leolvasásával az információk és a nagy felbontású, nagyítható digitális másolatokat saját okostelefonjukra
is lementhetik.
2
A párizsi Atelier des Lumieres az első „digitális művészeti központ”, amely kifejezetten az immerzív kiállítások
bemutatására jött létre.
3
Érdekes jellemzője az immerzív kiállításoknak, hogy nem alkalmaznak szövegeket a bemutatás során. A
hagyományos kiállítások magyarázó, értelmező szövegei helyett atmoszféra-teremtő komolyzenei aláfestéssel
kísérik a tárlatokat.
4
2018 novembere és 2019 márciusa között a kiállítást kiegészítették a Claude Monet: The Water Lily Obsession
címet viselő, a virtuális valóságot használó kezdeményezéssel, amelynek során a látogatók a VR- szemüvegek
segítségével nyolc percen keresztül részesei lehettek a festő világának: ott állhattak híres kertjében, műtermében,
festményei világában.
5
[1] p. 19.
1
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2. A múzeumi bemutatás
A vizuális művészetek alkotásai magától értetődő módon a vizuális percepció, a szemlélődés
számára készülnek, ebben az értelemben a szemlélet kedvéért létrejövő artefaktumokról
beszélhetünk. Az autopszia igénye a 18. században erősödött meg, párhuzamosan a művek
materiális eredetiségének felértékelődésével, mindezek mögött pedig az esztétikai
gondolkodásban bekövetkező fordulatok állnak, ekkor születik meg többek között a modern
művészetfogalom, amely nélkül a múzeumi kultúra aligha alakulhatott volna ki.6 A
műalkotások saját szemmel való látásnak helyszínéül leginkább a művészeti múzeumok
kiállítóterei szolgálnak (többek között természetesen a templomok, szoborparkok, közterek,
egykori uralkodói rezidenciák mellett). A múzeumba való bekerülés, a kiállítás és a bemutatás
gesztusán keresztül a műalkotás egyfelől kanonizálódik, másfelől ebben a folyamatban a
mindenkori művészetfogalom esztétikai tapasztalattá való metamorfózisa is lezajlik. Mindez
ugyanakkor az egyes műtárgyat tekintve dekontextualizációt is jelenthet, hiszen – mint például
a kultikus szándékkal létrehozott művek esetében – a műalkotás kiszakadhat eredeti rendeltetési
helyéről, elvesztve korábbi funkcióját. Heidegger a következőket írja a Sixtusi Madonna
kapcsán: „Akárhol is állítják fel a jövőben ezt a képet, ott elvesztette helyét. Megtagadtatik tőle,
hogy kezdetileg bontakoztassa ki saját létezését, vagyis hogy ezt a helyet maga határozza meg.
A kép, átváltozván a maga létezésében, mint műalkotás, idegenben bolyong. A muzeális
megjelenítés (elő-állítás) számára – aminek meg van a saját történelmi szükségszerűsége és
jogosultsága – ismeretlen ez az idegenség és az is marad. A muzeális megjelenítés mindent a
„kiállítás” egyformaságába egyenget bele. A kiállításban csak a kiállítás állásai vannak, de
nincsenek helyek.”7 A muzealizálódás tehát Heidegger meglátása szerint ugyan történetileg
indokolt, de a műalkotástól megtagadja azt, hogy helyét saját jogán ő maga határozza meg. A
hely-vesztettség egyúttal az idegenség elvesztésével is jár, így a muzeális megjelenítés az
egyformaság - a kiállítottság – béklyójába kényszeríti az egyedi műalkotást, a kép esztétikai
tárggyá való átváltozása, az esztétikai szemlélet számára való adottá válása, egyfajta
veszteségként áll elő. Az eredeti világából kiszakított, és ezáltal veszteséget elszenvedő
műalkotás gondolata már Schleiermachernél is felmerül, s azzal jár, hogy a mű – amely a
kiszakítottság miatt égésnyomokat visel magán – veszít jelentéséből.8 Az eredeti világ
helyreállítása így arra tarthat igényt, hogy az igazi jelentést érthetővé tevő műveletként
tekintsünk rá. Ebben a vonatkozásban a hermeneutikai munka célja a szerző eredeti
produkciójának reprodukciója, a művész szellemében az elveszített világ és a mű kapcsolódási
pontjának a visszanyerése. Gadamer kritikájának értelmében azonban az egykori, eredeti
feltételek helyreállítása nem vonja maga után automatikusan a jelentés artikulációját,
„reménytelen erőlködés” marad csupán. A múzeumból a templomba visszaállított kép már nem
lehet az, ami valaha volt, ehhez hasonlósan az olyan hermeneutikai tevékenység, amely az
eredeti helyreállítását tartja megértésnek, csupán „holt értelmet” közölne.9
Gadamer álláspontja a múzeumban történő kiállítást illetően megengedőbb, bár ő is úgy véli,
hogy a múzeumban elhelyezett műalkotás elvesztette a helyét az életben, ugyanakkor a
felállítás, kifüggesztés gesztusa a műalkotássá válás folyamata: „Felállítják vagy kifüggesztik
6

[2] 19-55.
[3] p. 107.
8
vö: „Így tehát tulajdonképpen a műalkotás is alapjába és talajába, környezetébe ereszti gyökereit. Ha kiszakítják
környezetéből és forgalomba kerül, elveszíti jelentését, olyan, mint amit a tűzből mentettek ki, és égésnyomok
vannak rajta.” - idézi Gadamer Schleiermachert. [2] p.127.
9
[4] p. 128.
7
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– ez minden. Csakis így válik művé”.10 A múzeum intézménye tehát egyfelől az esztétikai tudat
elidegenítő voltának manifesztálódása, ugyanakkor az a hely, ahol a művészetet mint
művészetet, a műveket mint műalkotásokat tapasztalhatjuk. Egy múzeumi látogatással „ha
valóban a művészet tapasztalatában volt részünk, akkor a világ fényesebbé és könnyebbé
válik.”11 A múzeumi kultúra megjelenésével a művészettel való találkozás elsődleges terepe a
múzeum intézménye lett, amelynek így szükségképpen magára kellett vállalnia az értelemkonstruálás, a megértés elősegítésének feladatát is.
3. A megértés és az esztétikai tapasztalat
Egy műalkotás – akár irodalmi, akár képzőművészeti - interpretációra szorul, a befogadó
szubjektum értelmezőként közeledve törekszik a mű jelentéséhez való eljutáshoz. A művészet
jelensége tehát hermeneutikai feladatot állít a megértés elé. A mű, a befogadó és a szerző/alkotó
a hermeneutikai hagyományban olyan instanciák, amelyek különböző korokban váltakozó
erőfölénnyel vettek részt az értelmezés folyamatában. Gadamer alapvetően a megértést nem
egy adott tárgyhoz való szubjektív hozzáállásként gondolja el, hanem úgy, mint amely a
hatástörténethez tartozik, tehát a megértendő dolog létéhez. Egy műalkotás értelmezése mindig
több, mint puszta reprodukció, az értelmező produktív hozzájárulása elválaszthatatlanul
hozzátartozik magának a megértésnek az értelméhez, tehát a befogadó oldaláról reflexiós
teljesítményt feltételez. A műalkotás igazi befogadása csak annak számára lehetséges, aki
„együttjátszik” a művel. Gadamer elvi lehetetlenségnek tartja szétválasztani a művet annak
tapasztalójától, akinek meg kell tanulnia látni - és olvasni, kibetűzni - a képzőművészet
alkotásait, hogy a mű mint egy kérdésre adott válaszként álljon elő. A múltbeli mű és a jelenbeli
befogadó közti időbeli távolságot pedig olyannak tekinti, mint amelyet a mű értelmének
jelenlegisége révén le tud győzni, tehát a temporális távolság a megértés produktív lehetősége.
Jauss a művészet befogadását úgy írja le, mint amely nem passzív fogyasztás, hanem aktív
esztétikai tevékenység. A recepció- és hatásesztétika koncepciója az irodalom és a művészetek
történetét olyan esztétikai kommunikáció folyamataként tételezi, amelyben a szerző, a mű és a
befogadó egyformán részt vesz, s a művek hatásához hozzátartozónak véli interpretációik
korábbi verzióit is (applikáció). „Az esztétikai tapasztalat nem a mű jelentésének felismerésével
és értelmezésével kezdődik, még kevésbé a szerzői szándék rekonstruálásával. A műalkotás
elsődleges észlelése azt jelenti, hogy készek vagyunk esztétikai hatásának befogadására, hogy
élvezve értjük és értve élvezzük.”12- írja Jauss, elutasítva ezzel a szerzői szándék
reprodukcióját, s a primer esztétikai tapasztalathoz kötve az élvezetet. Az esztétikai
magatartásban Jauss szerint a szubjektum mindig eleve többet élvez, mint önmagát, mert
önmagát ekkor akként tapasztalja, mint aki elsajátít valamilyen tapasztalatot a világ értelméről,
ehhez pedig egyrészt saját teremtő tevékenysége, másrészről a másik tapasztalatának átvétele
segíti hozzá, egy harmadik helyeslése pedig megerősítheti. Az esztétikai élvezet nem puszta
gyönyör, hanem „önmagunknak a más tapasztalatában megvalósuló érzékelésének egy
módja.”13, ez a meghatározás pedig feltételezi az értő élvezés és az élvezve értés elsődleges
egységét. Élvező szemlélőként a művet nem érdek nélkül nézzük, hanem „imaginárius
objektumként”14 alkotjuk meg. Jauss az esztétikai tapasztalatot három alapkategória
10

[5] p. 237.
[6] p. 43.
12
[7] p. 142.
13
[8] p. 172.
14
[8] p. 170.
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segítségével írja le, amelyek nem hierarchikus viszonyban vannak, hanem olyan összefüggő
rendszert alkotnak, amelyben mind a három alapkategória önálló funkciókkal rendelkezik, s bár
egyik sem vezethető vissza a másikra, de kölcsönösen következményes viszony kialakulhat
közöttük. A poieszisz arisztotelészi értelemben az az élvezet amelyet a saját, létrehozott mű vált
ki, mint produktív esztétikai tapasztalat az alkotó-produktív tudat számára a világ mint saját mű
létrehozásában valósul meg. Az aisztheszisz a megismerő látás és a látó újrafelismerés
esztétikai élvezete, s mint receptív esztétikai alaptapasztalat a fogalmi ismeretek elsőbbségével
szemben az érzéki megismerés jogosságát tételezi. A katharszisz azoknak a hatásoknak az
élvezete, amelyeket a mű a befogadóra gyakorol, amely vezethet bizonyos meggyőződések
megváltozásához, vagy megszabadíthat különféle indulatoktól és szenvedélyektől, s mint
kommunikatív esztétikai alaptapasztalat azt biztosítja, hogy a művészetek a gyakorlati szerepet
vállaljanak a társadalom életében, s hogy az autonóm művészet megszabadítsa a szemlélőt a
mindennapi érdekektől és bonyodalmaktól – így biztosítva a más élvezetében megvalósuló
önélvezetet. A katharszisz kommunikatív, olyan, mint egy dialógus, a műből indul, de vissza is
hat rá. E három funkció tehát az, amelyben az élvező esztétikai magatartás (amely
megszabadulás valamitől és szabadság valamire) megvalósul Jauss szerint.
4. Befejezés
Kérdéses, hogy az immerzív kiállítások mozgó reprodukciói alkalmat adnak-e az
„együttjátszásra”, vagy az erőteljes érzéki benyomásokon keresztül olyan rögzített nézőpontba
helyeznek bele, ahonnan az eredeti műalkotás jelentése elérhetetlenné válik. A megfelelő
távolság megjelenik Kant fenségesről szóló tanaiban is,15 Gadamer a távolságot mint
produktivitást feltételezi. Az immerzív kiállítások tapasztalati folyamatában éppen a távolság
az, amely feloldódni, felszámolódni látszik. Mintha Wu Tao-Ce kínai festő nyomán járnánk,
aki rálépve a maga festette útra, végül eltűnik a kép labirintusában. A legenda szerint a nagy
tiszteletnek örvendő 8. századi festő a császárnak akarta közelebbről megmutatni falfestményét,
s belépett a képbe, majd örökre eltűnt a festett park fái között – a tökéletesen megfestett táj
végül rabul ejtette saját alkotóját. Az immerzív kiállítások esetében a befogadó az, aki
„eltűnhet” a kivetített képekben, a látványban, túl közel kerülve a rátekintés lehetősége is
megszűnik, s átadja helyét a bevonódás élményének. Megsebezhetnek, megszúrhatnak-e úgy
ezek a kivetített, szinte filmszerűvé váló digitális reprodukciók, ahogyan az egyszeri, eredeti
festmények, átélhetjük-e a katharsziszt úgy, mint amikor egy paradigmatikus műalkotással
szemben állunk? Az immerzív kiálltás - Heidegger gondolatait újra idézve – valóban az
egyformaságba egyengeti bele a festményeket, s úgy tűnik, hogy a szó szoros értelmében hely
nélkülivé változtatja őket.
A digitalizációs technológiák a művészet tapasztalatának új formáit teszik lehetővé. A
világhálón elérhető virtuális múzeumok a műalkotások digitális reprodukcióit teszik könnyen
elérhetővé, a képernyőn keresztül. Az immerzív kiállítások helyspecifikusak, tehát ebben az
Vö: „Merész, kiugró s egyszersmind fenyegető sziklák, az égen feltornyosuló viharfelhők, amelyek villámokkal
és mennydörgéssel vonulnak keresztül, vulkánok tejes romboló erejükkel, pusztulást maguk mögött hagyó
orkánok, a határtalan háborgó óceán, egy hatalmas folyó magasról lezúduló vízesése stb. hatalmukkal
összehasonlítva ellenállási képességünket jelentéktelenül kicsinynek mutatják. De ezek látványa annál vonzóbb,
minél félelmetesebb, feltéve, hogy magunk biztonságban vagyunk; s mi szívesen nevezzük ezeket a tárgyakat
fenségesnek, mert a lelkierőt megszokott középszerűség fölé emelik, s egy egészen másfajta ellenállási képességet
ébresztenek fel bennünk, amely bátorságat ad ahhoz, hogy magunkat a természet látszólagos mindenhatóságával
összemérhessük.” [9] p. 227.
15
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esetben szükség van egy olyan kiállítótérre, ahol a technológiai apparátus működni tud. Az
eredeti műalkotás jelenléte azonban mind a két esetben hiányzik, így kénytelenek vagyunk
lemondani az autopsziáról is, amely a művészeti múzeumok fennállása óta kulturális
gyakorlattá vált. A digitalizációs folyamatokban természetesen számos pozitívum rejlik, mint
például a könnyű és gyors elérés és hozzáférés, közös kulturális javaink minél szélesebb körben
való megosztása, digitalizált formában történő megőrzése, vagy a digitalizált tartalmak
pedagógiai célú felhasználása. A múzeumi pillanat, a művek saját szemmel való látása az
eredeti műalkotás és a befogadó egyidejű jelenlétét feltételezik, amelyet a digitalizációs
eljárások – a világháló virtuális múzeumai, az immerzív kiállítások – felszámolnak, s így a
megváltozott feltételek mellett szükségképpen változnia kell magának a tapasztalatnak is.
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Absztrakt
Tanulmányomban Elfriede Jelinek osztrák írónő 1983-as regényét, A zongoratanárnőt
elemzem esztétikai szempontok alapján, a filozófiai hagyományt figyelembe véve.
Az általam választott alkotásban a nő és a férfi közötti kapcsolaton, dinamikán túl
megvizsgálható egy nőnek az anyjához, valamint a mesternek a tanítványhoz fűződő viszonya,
a női, szerelmi és szakmai féltékenység működésbe lépése, a felek közötti versengés, a
dominanciáért, hatalomért folytatott párharc, a művészetről, alkotásról való gondolkodás, az
ahhoz való kötődés - és az említetteket ábrázoló különböző összetett lelki- és viselkedésbeli
mechanizmusok.
A zongoratanárnő főhősnője, Erika Kohut anyja zsarnoki felügyelete alatt töltötte egész életét;
a rákényszerített viselkedési mintákból, a felvett szerepekből, a mindezekből származó
elfojtásokból, kicsavarodott szexualitásának köréből még akkor sem tud szabadulni, amikor a
nála jóval fiatalabb, elragadó tanítványa, Walter Klemmer elhatározza, hogy meghódítja. A
magába zárkózó, az intellektualitás és a szexualitás kereszttüzében ragadó, lényének elemi
részeit elnyomó nő, és a kettejük kapcsolatában elvaduló, elállatiasodó férfi története
lehetőséget nyújt arra, hogy a filozófiatörténetben– például Sigmund Freud gondolatvilágában
– felmerülő olyan problémákat, kérdésköröket felvessek, mint a test és a szellem kapcsolata,
egységben vagy ellentétben állása, az elfojtás, elrejtés, alakoskodás és szerepjátszás.
Tanulmányomban nagy jelentőséggel bíró szempont továbbá, hogy a női identitás, szellemiség
és érzékiség regényben való megteremtésében és bemutatásában mennyire érvényesül a szerző
női mivolta, ebből következően milyen sajátosságai vannak a karakterábrázolásnak és a
narratívának.
Kulcsszavak: Elfriede Jelinek, A zongoratanárnő, nőiség, elfojtás
Tanulmányomban Elfriede Jelinek A zongoratanárnő című 1983-as regényét elemzem. A
Nobel-díjjal és Böll-díjjal kitüntetett osztrák írónő számos önéletrajzi elemet szerepeltet A
zongoratanárnőben; ő maga is tanult komolyzenét, halála előtt az édesapja évekig egy
elmegyógyintézet lakója volt, így az édesanyjával kettesben éltek. [1] Tabudöngető, a
sztereotípiákat kigúnyoló-kiforgató, a lélek sötét mélységeibe kíméletlenül belegázoló műve
méltán vált híressé-hírhedtté. Jelen vizsgálat a következő három irányvonal mentén történik: az
anya-lánya kötelék-konfliktus; a művésznek a művészethez és a mesternek a tanítványhoz való
viszonyulása; illetve a szexualitás és a nő-férfi közötti kapcsolat. Természetesen ezek nem
választhatóak el élesen egymástól, számos átjárás, egymásra hatás figyelhető meg a regényben
– visszatérő téma például a féltékenység és a dominanciáért folytatott küzdelem -, melyeket
figyelembe kell venni.
A lepusztult bérlakásban, melyen anyjával osztozik, Erika Kohutnak megvan a maga birodalma,
ami valójában inkább csak látszat, s nem ténylegesen privát tér, az ajtaján ugyanis nincsen zár,
az anyja szabadon járhat ki és be; mi több, külön ágya sincs, együtt alszanak. Az életnek nincs
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olyan területe, amibe ne hatolna be, amit ne felügyelne és szabályozna szigorúan: mindig tudnia
kell, hogy Erika hol van, mit csinál és kivel, hogy el tudja érni, ha valami történne vele, és
főként, hogy biztos lehessen afelől, hogy nem kerül ártó befolyás alá. Bár harmincas évei vége
felé jár, és a csekély anyai nyugdíjt kiegészítve ő tartja el mindkettejüket, a legkevésbé sem
leplezetten gyermekként kezeli. Ez az ára annak, hogy sosem kellett döntéseket hoznia, magáról
gondoskodnia, háztartást vezetnie. Erika a maga módján próbál kitörni az anyai elnyomás
béklyóiból, de kísérletei hamvukban holtak. Amennyire vágyik az önálló, független életre,
annyira retteg is tőle, hiszen sosem volt benne része.
Az anya szerint Erika legveszedelmesebb hibája a hiúsága; visszatartja attól, hogy sminkelje
magát, divatosan öltözködjön – mindez nem képezi részét a kifinomultságnak, amihez születése
óta igazítani igyekszik. Látszólag azért tiltja a ruhavásárlástól, mert egy öröklakásra gyűjtenek,
valójában tudja, mekkora örömöt lel ebben a lánya: ezek egyedül az övéi, melyek a fiatalsághoz
és a szépséghez kötik, ami a kora alapján nagyanyjának is beillő, erősebb testalkatú anyjáról
nem mondható el, s aki leginkább attól tart, hogy Erika felhívja magára egy férfi figyelmét, aki
aztán elragadja tőle, átformálja, és eltéríti a neki szánt életúttól. Az asszony rosszallását kiváltó
ruhák (Erika önzésének, önfejűségének jelképei) megvásárlása, felhalmozása – melyeket
inkább birtokolni akar, ezért könnyen beletörődik, hogy nem hordhatja őket – az ellene való
lázadás részét képezi, s egy a nő önkényes, apró élvezetei közül.
Ami más fiatal lányok számára természetes, például egy magas sarkú cipő, Erikának
elérhetetlen vágyálom. Az anya ezzel zsarolja, hogy tanuljon, gyakoroljon, de Erika
bármennyire is kitartó, sosem kaphatja meg. „Ártatlan kívánságai (…) pusztító vággyá
változnak, a megsemmisítés szándéka mellett. Kényszeresen akarja mindazt, amit mások
bírnak. Amit nem szerezhet meg, azt el akarja pusztítani.” [2] Lopni kezd, elgáncsol másokat,
ahol tud, s közben mindenáron a tökéletességre törekszik, a legkisebb hibát sem engedi meg
magának, ami ha mégis megesik, akár hónapokon át emészti.
Élvezettel töltik el a zsúfolt villamoson utazók ellen elkövetett hétköznapi gonoszkodások,
melyekkel büntet: a mocsokért, a bűzért, a közönségességért. „Borzongatni, ijesztgetni akarja
az embereket. Az efféle érzésektől roskadoznak a filharmóniai koncertek műsorfüzetei.” [2]
Erika elefántcsonttoronyban élő művész, aki nem képes, nem hajlandó vegyülni a silány
tömeggel, úgy érzi, felettük áll, különb náluk. Rákényszerített kivonulása a többi ember közül
az évek során önként vállalttá változott.
„Az anya azt magyarázza Erikának, hogy ő, Erika, nem egy a sok közül, hanem egyszeri
és páratlan. Az anya számítása újra és újra beválik. Erika ma már maga is azt mondja, hogy
ő individualista. Kijelenti, hogy ő soha és senkinek nem képes alárendelni magát. Amúgy
is nehezen alkalmazkodik. (…) Erika nem képes összetartozni másokkal, még azokkal sem,
akik vele egyívásúak. (…) Olyan, amilyen, s ezen nem lehet változtatni. (…) [S]ohasem
tudná alárendelni magát egy férfinak azok után, hogy oly hosszú éveken át az anyának
rendelte alá magát. Az anya erősen ellenzi egy esetleges későbbi házasság gondolatát,
mondván, hogy a lánya sosem volna képes az alkalmazkodásra és az alárendeltségre.” [2]

Művész voltának ellentmondásossága, hogy az anyja úgy választotta számára ezt a hivatást,
hogy ő maga nem ért a zenéhez, s bár zseninek hiszi, aki arra rendeltetett, hogy világhírű zenész
legyen, képességei, tehetsége ezt nem látszanak alátámasztani, a várva várt siker sosem jön el.
Hiányzik belőle az az alázat, ami elválaszthatatlan a zenéléstől; inkább előadónak mondható,
mintsem művésznek.

27

„(…) [A]z előadó is egyféle alkotó, aki a játék levesét folyvást valami sajátlagossal, valami
belőle fakadóval fűszerezi. A szíve vérét csepegteti bele. Az előadónak is megvan a maga
szerény célja: hogy jól játsszon. De a mű alkotójának föltétlenül alá kell rendelnünk
magunkat, mondja Erika. És készséggel elismeri, hogy ez gondot jelent neki, hiszen ő nem
képes alárendelni magát. De Erika fő célja ugyanaz, mint minden más előadóé: Jobbnak
lenni a többieknél!” [2]

Az anya arra biztatja, hogy fékezze meg diákjai haladását: nehogy a tanítvány túlszárnyalja a
mestert, nehogy más elérje azt, amit Erikának nem sikerült. Szerinte lányát előkelő tartózkodása
is gátolja az előrejutásban, érvényesülésben, hiányzik belőle a kellő becsvágy. „Erika tanári
működése során különös előszeretettel szabja meg a határt tehetséges és tehetségtelen között, a
rostálás sok mindenért kárpótolja, most ő maga különböztetheti meg a jókat és a rosszakat.” [2]
Még akkor is lenézi és megveti a közönségét, amikor tagjai saját tanítványaiból állnak, és
amikor éppen az ő kérésére, nyomására vannak jelen egy koncerten. „Ezt az ifjú közönséget ő
maga tenyésztette ki, a saját keltetőgépében. És a zsarolás, a kényszerítés, a veszélyes
fenyegetés tisztátalan eszközeivel parancsolta őket ide.” [2] Az anyai hagyományt követve
áthágja a határokat, beavatkozik a tanulók életébe, a neki nem tetsző, elképzeléseit alulmúló
teljesítményért, viselkedésért, ízlésítéletért kegyetlenül büntet.
„Erika behatol, befurakszik (…). A tanárnak mindenhez joga van, mert a szülőket képviseli.
Feltétlenül tudni akarja, hogy mi történik abban a másik életben. Alighogy egy növendék
eltávolodik tőle, (…) és nem érzi magát megfigyelés alatt, máris felbukkan a remegő K.,
hogy kéretlenül, titokban csatlakozzék. Hogy zenei ízlését fejlessze, s aztán a gyerekre
kényszerítse, olykor koncertre jár. Az interpretációkat összehasonlítja egymással, és a
maga követelményeivel, melyeknek csak a legnagyobbak tudnának megfelelni,
megsemmisíti a tanítványokat.” [2]

Erika nem retten vissza a fizikai agressziótól (az anyával is többször tettlegességig fajul a vita),
de legdrasztikusabb megnyilvánulása az, amikor féltékenységében az egyik Walter Klemmerrel
flörtölő, miniszoknyát viselő (amit ő sosem tehetett meg) diáklány kabátzsebébe összetört
üveget tesz – így akar diadalmaskodni szellemével a szép és fiatal, tetszeni akaró test fölött. Az
anya mintáját követve benne is felgerjed a gyűlölet - a nála fiatalabb nők iránt.1
Egy múltidéző jelenetből az olvasó megtudja, hogy az anyja és a nagyanyja által féltve őrzött,
a vele egykorúak társaságától és szórakozásaitól többnyire elzárt Erika szexualitása ott tört utat
magának, ahol tudott: a félmeztelen unokabátyjával való birkózás közepette. Azonban már ezt
megelőzően is vagdosta magát egy borotvapengével. Mint Erika életének más területein, itt is
az önrendelkezés, az irányítás, a dominancia látszata jelenik meg: nem akar gyengének,
alávetettnek tűnni, lázad az anyai intés ellen, ami minden veszélytől óvja, ámde mindeközben
saját kezének kiszolgáltatottja: egy rossz mozdulat, s akár el is vérezhet. Nem véletlen, hogy a
két kiemelt hely, ahol szereti megvágni magát, a keze (a zongorázás eszköze) és az alteste
(nőiességének, szexualitásának központja).
„Az alteste és a félelem barátságos szövetségesek, csaknem mindig együtt jelentkeznek.
Ha a két barát közül az egyik kopogtatás nélkül belép a fejébe, biztos lehet benne, a másik
sincs már messze. Éjszaka az anya ellenőrizheti, hogy kezét a paplan fölött tartja-e, ám a

A fiatalság és a szépség (valamint az ezekhez kapcsolódó szabadság és népszerűség) miatti irigység egy ponton
magát Waltert is célba veszi.
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félelem ellenőrzéséhez már meg kellene lékelni a koponyát, s személyesen kitisztítani
belőle a félelmet.” [2]

Aminek a gyönyör forrásának kellene lennie, az Erika esetében a szenvedésé, az ártásé. A
hosszú várakozás után elérkező magány pillanataiban Erika a maga módján, a borotvapengével
fedezi fel a testét. Jelinek úgy írja le az önvagdosást, mint hobbit. Erika ezzel próbál áthatolni
saját testének barikádján, így próbál rést ütni azon, ami minden értelemben zárt.
„Jól bánik a pengével, hiszen neki kell borotválnia az apját, a gondolatok és akarat nélkül való,
tökéletesen üres homlok alatt a puha atyai arcot.” [2] Az önvagdosás eltávolítja az anyjától,
ugyanakkor közelebb hozza az apjához, hiszen az ő borotváját használja; ez az öröksége, miután
gondozásba adták az eszét vesztett férfit. Az apa képében megtestesül maga a férfi: nem lehet
rá számítani, fel kell készülni, hogy alkalmatlansága hamar bebizonyosodik, és a nőnek
csalódnia kell. A regényben Erikát és az apát is képviseli egy-egy zeneszerző. Erikát: „(…)
Brahms, aki a kielégületlenek szerzője, kiváltképp a nőké.” [2] Az apa képe az őrület határán
álló Schumannéval mosódik össze, aki Schubert mellett az Erika szívéhez legközelebb álló
művész – a nő ezzel is tiltakozik a tömeg konformizmusa ellen, mely az egészséget a zene
legfőbb kritériumának teszi meg.
Erika szexualitásának, szexuális érdeklődésének megélése a Walterrel való kapcsolat előtt
abból áll, hogy prostituáltakat és titokban szeretkező párokat les meg éjszaka a parkban,2
peepshow-ra és pornóvetítésekre jár. Karakterének ellentmondásossága jól megragadható
abban, hogy ő, akit annyira taszít az emberek állatiassága, a testiség, a mocsok, a közönséges
emberekkel való érintkezés, a város kieső, rosszhírű negyedébe, szegény bevándorlók és
munkások közé jár, hogy egyedüli nőként, aprópénzért cserébe meztelen nők műsorát figyelje,
s közben spermafoltos zsebkendőket szaglásszon. Erika dacosan ki akar tűnni, más akar lenni,
mint a többi ember; a „kukucskálást” sem arra használja, ami eredeti rendeltetése lenne: csak
nézni akar. Nem jön izgalomba, s bár távol jár a figyelő anyai szempártól, most sem nyúl
magához. Nem érez semmit, ahogyan akkor sem, amikor megvágja magát, mégis mindkettőt
kényszeresen újra és újra megteszi. Erika a megfigyelő pozíciójában kívülre helyezkedik,
eltávolodik az eseményektől, nem kockáztatja az irányítói szerepkört. „Erikát arra hitelesítették,
hogy embereket nézzen, akik keményen fáradoznak, mert eredményre vágynak. E tekintetben
elenyésző az amúgy jelentős különbség a művészet és a kéjmámor között.” [2]
„Az egyik nő arca megrándul az örömtől, hiszen a férfi csak az arckifejezésből ítélhet: mennyi
kéjt nyújtott, és mennyi veszett el haszontalanul. A vásznon egy másik nő arca eltorzul a
fájdalomtól, hiszen éppen ütik, még ha csak finoman is.” [2] Ellenben Erika arcából nehéz
ítélni, nincsenek érzelmek, amik kiülhetnének rá.3
A mások számára vigaszt nyújtó művészetben, az idegenek és a tanítványok kínzásában, az
öncsonkításban és a szexualitásban is a fájdalmat keresi. „(…) [A] pornót illetően a keményebb
dolgokat szereti. Az emberi faj kecses példányai itt, ebben a belvárosi moziban minden
fájdalom, sőt, a fájdalom minden lehetősége nélkül működnek. (...) A fájdalom maga csupán
következménye a kéj, a pusztulás, a megsemmisülés iránti akaratnak, és legtökéletesebb
alakjában a kéj egy formája.” [2] Újabb ellentmondás, hogy a zenében kizárólag a legmagasabb
színvonalút elfogadó nő az előkelő mozikkal és esztétikailag igényes filmekkel szemben a
Ehhez is apai örökségét, egy távcsövet használ.
Az egyik egymásnak feszülésüket követő zaklatott kirándulás alkalmával Walter is szemtanúja lesz egy
közösülésnek, melyben a testiség banalitására kell rádöbbennie.
3
Jelinek regényében is igazságérvénnyel bír a Lacan filozófiájában szereplő tézis: „(…) a női élvezés (gyönyör)
ismeretlen, megismerhetetlen és nem megismerendő marad (…).” [3]
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külvárosi, nyomorult amatőrök aktusait részesíti előnyben, mert azokban többet láthat a
megkonstruált felszínnél. „(…) [A] rejtett dolgok mélyére kívánna hatolni, és meg akarja tudni,
mi olyan észvesztő ebben, hogy mindenki csinálni, de legalábbis látni akarja.” [2] Erika bele
akar látni a nőbe, mintha ki tudná fürkészni a titkát, ha elég mélyre hatol a tekintete. A férfi
aktív, de szerepét kifelé játssza, átlátható - esetében nincs feltárandó rejtély, megismerésre váró
mélység. A nőt ellenben egyfajta végletes rejtekezés, kiismerhetetlen titok jellemzi, s ezt nem
csak a férfiak nem tudják megfejteni, hanem maga Erika is értetlenül áll előtte.
Walter karakteréről is elmondható az Erikát jellemző kettősség; a nő iránti vonzalmában az
elismerő tisztelet és a lealacsonyító tárgyiasítás egyaránt tetten érhető. Szinte kisfiús csodálattal
adózik a tehetségének, ám közben, ugyanabban a jelenetben összehasonlítja a felsőtestét az
altestével, a méreteit latolgatja, hibát keres – és talál – rajta: „(…) az apró tökéletlenség Erikát,
a hölgyet még kívánatosabbá teszi, hiszen így elérhetőbb. Testi fogyatékosságainak
tudatosításával minden nőt magához láncolhat az ember.” [2] Walter úgy gondolja, mellette
szólhat, előnyére válhat, hogy fiatalabb Erikánál4 – a nő pedig épp alkalmas arra, hogy általa
bevezetődjön az életbe, rajta gyakoroljon, a szerelem és a szexualitás kísérleti egereként
használja. Arra vágyik, hogy tanárnője engedelmeskedjen az akaratának, ugyanakkor
elhatározza, hogy: „[a]zt fogja tenni, amit a nő mond és kíván, s ebből későbbi, komolyabb
szerelmeiben majd hasznot húzhat. A jóval idősebb nővel folytatott viszonyból – amelyben nem
kell oly körültekintően eljárni, mint egy fiatal lánnyal, aki kevesebbet bír – csak tanulni
szeretne.” [2] Azonmód rácáfol saját magára, s már azzal kapcsolatban szövöget terveket, hogy
a legteljesebb intimitás felé haladva ő válik a nő tanítómesterévé. 5 „A testet, amit a tanárnő
mindeddig elhanyagolt, majd ő megtanítja a szerelemre, vagy legalábbis az elfogadásra.
Óvatosan megtanítja mindenre, ami a szerelemhez szükséges, ám végül érdemlegesebb célok
és nehezebb feladatok felé fordul, már ami a nőrejtélyt illeti. Az örök rejtélyt. És egyszer csak
ő lesz a nő tanára.” [2] Walter tehát ugyanannak a rejtélynek a nyomában jár, mint Erika, csak
mások az eszközei, módszerei a felderítésre. Ő is be akarja vezetni a nőt az életbe, rá akarja
ébreszteni a fiatalságára, az előtte álló lehetőségekre, hogy mennyi mindennek örülhetne,
mennyi mindent élvezhetne – például rezonálva Erika vágyaira, szeretné, ha fiatalosan, színesen
öltözne.6 Előzetes elképzelésében szerepel – bár elvileg szerelmes Erikába, bolondul érte -,
hogy ha mindezt megtette, elérte nála, elhagyja egy fiatalabb nőért. Ezek a nagyravágyó,
gyakorlott csábítóhoz illő tervek keverednek egy fiatal férfi tapasztalatlan, odaadó
rajongásával: Walter remeg, amikor Erika belekarol, lelkesen követi őt, és már azért is hálás,
hogy egy kihullott hajszálat levehet a kardigánjáról. Az anya és Walter között elkerülhetetlen
az összeütközés: „[a]z anya és a legjobb tanítvány a szeme sarkából figyeli egymást, mindketten
hangosan, energikusan kiáltanak, s közben mérhetetlenül gyanakszanak. Egyikük ugyanis akar
valamit, amit a másik nem szívesen adna.” [2]
Erikát először taszítja Walter közeledése, tart tőle, inkább nem kérne belőle. Kelletlenül
felidéződnek benne évekkel korábban megesett viszonyai egy ügynökkel, egy jogásszal és egy
gimnáziumi tanárral.
Erika szerint egy arc hamar elveszíti csinosságát, a szellemi ürességre pedig ráunnak a férfiak – ekképpen érvel,
érvelhet saját maga mellett, miközben féltékeny azokra a fiatal lányokra, akiket Walter kitüntet a figyelmével.
Waltert némileg azért mégis elbizonytalanítja a kettejük közötti korkülönbség, de arra a következtetésre jut, hogy
ő „(…) igazi férfi, s ez kiegyenlíti azt a tíz évet, amivel Erika előbbre tart. Ráadásul a gyarapodó évekkel, a
gyarapodó intelligenciával a nő értéke csak növekszik.” [2]
5
„(…) [O]tt a sosem szűnő izgalom, hogy mégiscsak a tanárnője! Az izgatja, hogy a tanárnőből, legalább hetente
egyszer, növendéket csináljon. (…) E leendő viszonyban a titkosság lesz a legizgalmasabb (…).” [2]
6
A regény egy későbbi pontján Erika felajánlja Walternek, hogy ő döntheti el, hogyan öltözködjön, ám erre sosem
kerül sor.
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„Eleinte némi örömöt lelt abban, hogy zongoraművész mivoltával, még ha szolgálaton
kívül is, de felvághat. Egyik úr kanapéján sem ült még zongoraművésznő. A férfi ettől
azonnal lovagiasan kezd el viselkedni, a nő pedig élvezi a végtelen kilátást a férfi feje felett.
De a szerelmi aktus során egyetlen nő sem marad sokáig grandiózus. A fiatalurak
hamarosan már olyan szabadosságokat engednek meg maguknak, melyeket aztán a
szabadban is gyakorolnak.” [2]

A nő a titkos, rövidéletű afférok során sem érez semmit; a vágyat és a gyönyört egyaránt tetteti
– hol azért, hogy megpróbálja magához láncolni a férfit, hol azért, hogy mihamarabb
megszabaduljon tőle, és visszatérhessen az anyjához.7
„Már abban a pillanatban, amikor egymás számára kölcsönösen testté váltak, egyszersmind
túl is léptek minden emberi kapcsolaton. Nincsenek többé parlamenterek, kiket még
levelekkel, apró jelekkel követségbe küldhetnének. Többé nem egyik test ragadja meg a
másikat, hanem az egyik a másik számára eszközzé válik, úgy is, mint a másság birtokosa,
amibe fájdalmasan behatolni kíván, s minél mélyebben tolakszik benne előre, annál inkább
mállik szét a hús szövedéke, pihekönnyű lesz, és tovaszáll e két idegen és ellenséges
folytonosságtól, melyek zajosan összeütköznek, aztán közösen összeomlanak, nem marad
más, mint egy rozoga állvány, s rajta néhány vászoncafat, ami a legkisebb érintésre porrá
válik, semmivé lesz.” [2]

Walter a művészetről való értekezésben próbál utat találni Erikához, ezen keresztül formálná át
a nőt. Főbb tézisei így hangzanak: „[a] látszat mindig a létezés előtt jár (…). (…) [R]ealitásról
beszélni alighanem a legnagyobb tévedések egyike. A hazugság az igazság előtt jár (…). Az
irreális előbbre való, mint a reális. A művészet pedig ezáltal nyeri el lényegét.” [2] Az ő
„legkedvesebb mesterei” Beethoven és Schubert, akikhez hasonlóan ő is csak a művészet útján
érzékeli a valóságot. Provokálni akarja Erikát azzal, hogy belőle még hiányzik az, ami ehhez
szükséges. „A nő belekapaszkodik a felszíni dolgokba, s a férfi az, aki absztrakcióra képes,
hogy elválassza egymástól a lényegest és a fölöslegest.” [2] Jelinek az érzelmeskedő nő
sztereotípiáját semmibe veszi, főhősnője voksát a drámaiatlan művészet mellett teszi le; Erika
számára: „[a]z érzések és a szenvedélyek mindig csak pótlékok csupán, semmi mást, csak az
átszellemültség hiányát jelezhetik.” [2] Elmondása szerint ez a nehezebben járható út, de
esetében valójában az jelentene kihívást, ha egyszer megpróbálna érezni, ha engedné a
szenvedélynek, hogy a hatalmába kerítse. Walter éppen erre törekszik: „[ö]nmagát és Erikát
érzéki összefüggésbe hozza, s ezzel fojtja el az elmét, az érzékek ellenségét, a húsnak ezt az
ádáz ősellenségét.” [2] Tisztában van vele, hogy a szellem szintjén nem tudja legyűrni a nőt,
ezért a harcot az érzékiség területére kell áthelyeznie.8 Mindazonáltal a hangsúly a
„vadászaton” van, az igazi élvezeti érték ebben rejlik, nem a megszerzésben, az egyesülésben.
A Kohut-oldalon a „művészet csúcsai” és a „nemiség mélységei” jelennek meg, amik közül
választania kell: egyik esetben istenülés, a másikban hétköznapi élet vár rá. Sigmund Freud az
elfojtás vizsgálatakor ír az „átszellemítés” jelenségéről: „(…) itt a nemiség egyes forrásainak
túl erős ingerei módot nyernek arra, hogy más területekre ömöljenek át s ott
Czapáry Veronika a vagdosás és a leselkedés kapcsán írja, de itt is érvényes: „[a] titkok nem lehetnek örömök,
mert mindig ott kell lennie a bűntudatnak, hogy az anya nélkül tette.” [4]
8
Mindez fizikailag, a helyszínek tekintetében is megfogalmazódik: Walter a vízen érzi elemében magát, ezért
szeretné Erikát egy csónakban kivinni; ott irányíthatná és szabályozhatná, míg a zeneiskolában, próbateremben,
házi koncerten stb. Erika van erőfölényben, itt rögzül a tanár-diák szerepkör.
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érvényesülhessenek; így az önmagában véve veszélyes alkati tényező a lelki teljesítőképesség
nem csekély gyarapodásához vezet. A művészi ténykedés egyik forrását itt lelhetjük s amilyen
tökéletes vagy tökéletlen ez az átszellemítés: a teljesítőképesség, a perverzió és a neurózis olyan
változatos arányú keverékét fogja adni a nagytehetségű, főleg művészi tehetséggel megáldott
egyének analízise.” [5]
Jelinek mind Erika testiséggel, mind az anyával való kapcsolatának leírásában gyakran használ
állatos hasonlatokat (őzgida, tehén és a borja, halacska stb.), melyek többször kiegészülnek a
méh és a magzat képével. Mindezzel a természetes, egészséges ösztönök elfojtására utal; azzal,
hogy csavar egyet a „méhének gyümölcse” kifejezésen, lerombolja a szokásos anya-lánya
képet, eloszlatja a terhesség körüli misztikumot – azért, hogy eltávolítsa a férfitársadalom
elvárásait, melyben a nőnek vagy a szexuális tárgy, vagy az anya szerepe jut. [4]
„A vágya nem más, mint hogy a nő megszabaduljon végre szorongásaitól. Tanárnői
személyiségét le kell vetkeznie, s mint egy tárgyat, átadnia magát neki. Ő majd mindenről
gondoskodik. (…) Ő majd elfeledteti Erikával a látást és a hallást, csakis őt szabad majd
látnia és hallania. A kezelési utasítást majd elhajítja, hogy rajta kívül senki más ne
hasznosíthassa Erikát. A nő számára ez most annyit jelent: vége a határozatlanságnak, vége
a zavarodottságnak. Nem kell tovább bebábozódva élnie, mint Csipkerózsikának. Szabad
emberként léphet Klemmer elé, aki már úgyis pontosan tudja, melyek titkos vágyai.” [2]

A mosdó-jelenet jelenti a fordulópontot. Walter többé nem tűri a visszautasítást, egy időre az
irányító féllé válik kettejük dinamikájában – erre feljogosítást érez, hiszen szereti a nőt. Erika
enged a nyomásnak, közrejátszik a tárgyiasításában; az anya helyett most a férfi lesz az, aki
mutatja az utat, és törődik vele. Erikához hasonlóan Walter is büntet: a kielégületlen
várakozásért. Erika szégyelli a helyzetet, de ez a szégyen kellemes a számára. Ám még ekkor
sem hajlandó, nem képes odaadni magát, sőt visszaragadja az irányítást: ő érinthet, de őt nem
érinthetik; Walter ebbe hamarosan belenyugszik, felülkerekedik az önzősége, ami a saját
gyönyörét előnyben részesíti a másikéval szemben.9 A bevett szerepek felcserélődnek: a nő
dolgozik, a férfi pedig figyeli - ez a zongoraórák leosztásának fonákja. Egymás vágyának,
akaratának kiszolgáltatottjai; intellektuális és érzéki birkózásukban is csak pillanatokra képesek
felülkerekedni a másikon.
Később maga Erika is Walter módszerét követve, zongoratechnikákról és Schubertről értekezve
próbálja meg legyőzni, miközben a férfi inkább a test test ellen folytatott harcát vívná, melytől
azt várja, hogy a művészetét is gazdagabbá teszi, elmélyíti. Walter az elérhetetlenről beszél,
Erika pedig rájön, hogy ezalatt az iránta érzett szerelmét kell érteni. „A tanárnő és a növendék
úgy áll szemben egymással, mint nő a férfival. Közöttük forró, áthatolhatatlan fal. A falon
egyikük sem tud átmászni, hogy a másiknak a vérét szívja. A tanárnő és a növendék ég a
szerelemtől és a vágytól, hogy ez a szerelem még forróbb legyen.” [2] Erika azonban már
túljutott azon a ponton, hogy képes lenne a megnyílásra, az odaadásra. Maga a teste is tiltakozik,
megtagadja ezt: amikor érzésekről kellene beszélni, pánikszerűen köhögni kezd.10 Jelinek itt is
kontrasztot teremt a két főhős között: Walter nem csak képes kifejezni az érzelmeit, hanem alig
várja az alkalmat, hogy ezt megtehesse. Számára Erika csupán kihívás adta élvezet, amit ha
Erika végül ettől is megfosztja, ami Walter szemében egyenlő férfivoltának megsértésével.
„Vannak (…) a testi kifejezésnek olyan szimbolikus megnyilvánulásai (…), amelyek (…) önmagukon túl
utalnak valamire, de tudattalanok, s ilyenekként nem manipulálhatóak. Az ilyen tudattalan testi kifejeződések
vizsgálata indította útjára a pszichoanalízist. (…) A kifejezés olyan tudattalan érzelmi tartalmat fejez ki, amitől a
beteg menekül: a kifejezés egyszerre elrejti és megmutatja a kifejezőt, aki a kifejezésben meghasadt, nincs
egységben önmagával. Miközben elrejtőzik előlünk, megmutat valamit, amit nem akar megmutatni.” [6]
9
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kihasznált, maga mögött hagyhat - ehhez számításba veszi az anya ragaszkodását is, akitől a nő
úgysem tud szabadulni.11 Erika sejti, hogy Walter után nem lesz más, aki akarja majd, számára
ez az egyetlen lehetőség, hogy változtasson az életén. 12 Amit érez: „[e]rőtlen, kicsinyes
kívánságok és középszerű vágyak, melyek kielégítés után sóvárognak. Akár egy harapófogó,
mint a rák ollója, fogja körül két választott élettársa: az anya és Klemmer növendék. Mindkettőt
nem tarthatja meg, de nem választhatja egyiket sem, mert a másik azonnal rémesen hiányozna
neki.” [2] Az anya paradoxon: akadálya, hogy együtt lehessenek, és megoldása, hogy
elszakadhassanak a másiktól.
Walter Erika megfigyelése közben nem egyszer érez undort, de ez az érzés is képes
beilleszkedni a vonzalmába, a megszerzésére irányuló már-már rögeszmés akaratba.
„Klemmer nem is annyira Erikát kívánja birtokolni, mint inkább ezt a megfontolt szín-és
anyag-összeállítással kicicomázott csont-és bőrcsomagot lecsupaszítani! A papírt
összegyűri és eldobja. Az oly sokáig megközelíthetetlen nő színes szoknyáival és
szalagjaival meg fog nyílni Klemmer számára, még mielőtt átadná magát a pusztulásnak.
(…) Klemmer a húst akarja maga előtt látni, még ha ez fáradságos is. Egyszerűen azt akarja,
ami ALATTA van: birtokolni végre. Lehántja a nőről a burkot, hiszen Erikának hibáival
együtt emberként kell napvilágra jutnia (…). (…) Klemmer csak a legjobbat akarja
Erikából, az aprócska, legbelső magot, mely talán ízletes; a testet szeretné felhasználni. A
maga javára. Ha kell, akár erőszakkal. A szellemét már épp eléggé ismeri.” [2]

Ebben a részletben is számos szembetűnő ellentmondás van. Walter egyszerre akarja a nőt a
hibáival együtt, és annak csupán a legjobb részét. Azt a testet akarja, amin a kor már nyomott
hagyott, aminek a tökéletlenségei nem tetszenek neki, miközben látjuk-halljuk, hogy
könnyedén szerezhetne magának fiatalabbat és csinosabbat. Úgy gondolja, túl sokáig űzte már
ezt a vadat, hogy ne legyen az övé. A kihívás teszi a rabjává, hogy ezt az idősebb, a zeneiskola
hierarchiájában felette álló nőt, aki mindenféle értelemben elérhetetlennek tűnik, a magáénak
tudja, hogy azt tehessen vele, amit csak akar. Erika ügyetlen próbálkozásai, hogy vonzóbbá
váljon, visszafelé sülnek el; csábítóbb Walter számára, amikor nem akar az lenni. „Ez a nő
csinosítgatja magát egy férfinak. De a férfi kényszeresen arra vágyik, hogy az összes
gyöngécske, egészségtelen cifraságot apróra zúzza, és kirázza a csomagból az eredetiség utolsó
maradványait is, amit a nő magának tartott meg. A férfi mindent akar, ám anélkül, hogy valóban
kívánná.” [2]
A regény fundamentuma, hogy férfi és nő ellentéteset akar egymástól; Erika és Walter egyaránt
a kezdetektől rosszul méri fel, hogy mit akar, mit adhat, és mit kaphat a másiktól. Mindketten
szeretnek, és azt akarják, hogy szeressék őket, de anélkül, hogy sebezhetőeknek tűnnének.
„Szabadságát feladja, de van egy feltétele: Erika saját szerelmét használja fel, hogy ezt az ifjút
urává tegye. Minél több hatalma lesz Klemmernek fölötte, a férfi annál inkább Erika szófogadó
teremtményévé válik.” [2] Erika attól tart, hogy a levél, amelyben kívánságait – vagy
mondhatnánk követeléseit – leírta, undort, szégyent vagy rettegést váltanak ki Walterből, és
nem lesz hajlandó eleget tenni nekik. „Erika maradéktalanul megvonja majd magát
„Klemmer nem szeretné, ha ez a dolog kitudódna a konzervatóriumban, hiszen ő általában zsengébb hajtásokat
legelészik. A szerelem csak akkor öröm, ha az embert irigylik kedveséért. Ebben az esetben: majdani házasság
kizárható. Szerencsére ott van Erika anyja, aki a házasságot nem engedélyezi.” [2]
12
A döntés jogosságának és helyességének bizonyítása, bizonygatása mellett Walter alakjának romantizálása is
tetten érhető, például ebben a részletben: „[a] legkevesebb nő várja meg az igazit, a legtöbben az elsőt, a legkisebb
legjobbat választják. Erika az utolsóként jöttet választja, s valóban mindenki közt ő volt a legjobb. Senki sem
múlhatja fölül!” [2]
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Klemmertől, ha ő vonakodna az erőszak alkalmazásától. És mindeközben persze örül a
vonzalomnak, mely kizárja az erőszak alkalmazásának lehetőségét. Mindazonáltal a férfi csak
erőszakkal szerezheti meg őt. Klemmernek önmagát feladva kell szeretnie Erikát, akkor ő is az
önmegtagadásig szeretni fogja.” [2] A nő legrosszabb félelmei beigazolódnak; Walter
„[b]árhogy igyekszik, többé nem képes embernek látni a nőt, ilyesmihez csak kesztyűvel ér
hozzá az ember.” [2] Ezzel a kapcsolatuk menthetetlenül elveszett. Walter határa ott végződik,
ahol Erikáé kezdődik: a fájdalomnál. Nem lel örömöt mások megkínzásában; csak olyat kész
megtenni, amit magának is kíván. Felismeri a rejtett szándékot, hogy mindezzel valójában
felette uralkodnának, hiszen minden, amit a nő ellen elkövetne, az ő kérésére, az ő pontos
utasításai szerint történne.
„Egy nő, aki így játszik Chopint, nem gondolhatja ezt komolyan. Pedig a nő mégis ezt és csak
ezt kívánja, mert mindig csupán Chopint és Brahmsot játszott. Most arra kéri, erőszakolja meg,
s ebben is jobban izgatja a megerőszakolással való állandó fenyegetőzés.” [2] Az egész eddigi
életét meghatározó elfojtás következményeként elburjánzó vágyak azonban nem többek
tettetésnél: Erika valójában azt reméli, Walter szerelme visszatartja őt attól, hogy szenvedést
okozzon (azt írja, arról beszél, hogy arra vágyik, üsse meg, de ezalatt az ellentettjét kell érteni,
vagyis retteg attól, hogy a férfi megüti).
Walter távozása után Erika szeretete, ami nem tudott célba érni, irányt vált: az anyát halmozza
el heves csókjaival. Egy régi tabut sért meg, olyat tesz, amire gondolni sem gondolt már évek
óta. Az anya testéhez nyúl, fiatalságával és testi erejével birtokba veszi, érzelmeket fejez ki.
„(…) [O]lyan ez, mint valami szerelmi küzdelem, csak nem az orgazmus a cél, hanem az anya,
mint magánvaló, az anya-személy.” [2] Erika képes lenne, képes lehetne magához ragadni az
erőt, az irányítást, amiről hosszú idővel ezelőtt lemondott, s amit átadott az anyának. Végre a
saját szemével láthatja az asszony meztelen testét, azon belül is a szeméremszőrzetét – „tárgyi
bizonyítékot” kap, hogy az anya is nőből van, és ha ez a létmódja már használaton kívüli és
mélyen eltemetett is, valamikor igenis szexuális lény volt. [4]13
Walter teste akaratán kívül, annak ellenére is reagál a levél tartalmára; ehhez igazodik a
szelleme is, ami az első megrázkódtatás után Erika kivételességének, bátorságának tulajdonítja
a mazochista vágyak felvállalását. Nyitottságra határozza el magát, hiszen ettől az élménytől,
tapasztalattól is többé válik. Walter eredendően szeretettelien, gyöngéden bánt – volna - vele,
de képes a durvaságra, az állatiasságra – csupán a nőn múlik, hogy angyal lesz-e vagy ördög.
Amikor a napokig bizonytalanságban tartott Erika váratlan, tőle szokatlan szerelmi lavinával
árasztja el, nem tud lépést tartani vele. „A férfinak most MUSZÁJ, ezért most nem KÉPES.”
[2] Az élettel teli, magabiztos, büszke ifjút, testének ismerőjét és határozott birtokosát a nő
hatására megbénítják a gátlások, de ugyanígy Erikát is cserben hagyja a teste, amikor
együttlétre kerülne sor.
Walter frusztrációja destruktív irányt vesz, rombolni, pusztítani akar; nem hagyhatja
megtorlatlanul a sértést, hogy szerelmét nem fogadták el. Előnyös külsejével és megnyerő
modorával eddig mindig sikerrel járt a másik nemnél, nem ismerte a visszautasítást, a
sikerületlen szerelmi viszonyokat, ezért nem tudja elfogadni a csalódást. A férfi szerelme
gyűlöletbe csap át, és hiába gondolja meg magát Erika, hiába mondana le az erőszakról, a
„Kristeva szerint minden egyes személy megtapasztalja a tisztátalanságot akkor, amikor első kísérleteit teszi
meg az anyától való elszakadásra. Az anya-gyermek kapcsolatot egyfajta konfliktusnak látja: a gyermek igyekszik
szabadulni anyja hatása alól, de az anya vonakodik őt elengedni. Kristeva azt állítja, hogy az ezen alapvetően
fontos területhez – vagyis »az anyai testtel kapcsolatos tiltásokhoz (amelyek az autoerotizmustól és a vérfertőzéstől
védenek)« kapcsolódó »szimbolikus funkcióknak az instabilitása« miatt az anyai test egymásnak ellentmondó
vágyak tárgyává válik.” [7]
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fájdalomról, és tenné eszményévé az érzelmi kölcsönösséget, Waltert nem lehet megfékezni,
számára ez már a múlté. „A férfi nem határolódik el magától, épp ellenkezőleg; a férfi sohasem
volt még ennyire egy véleményen önmagával. (…) Klemmer csak nevet azokon a férfiakon,
akik hagyják, hogy mindent a nő irányítson. Ő nem ezek közé tartozik, ez a nő pedig túlfeszítette
a húrt.” [2] Ismét szellem és test csap össze, immár visszafordíthatatlan következményekkel.
„A nő megpróbál uralkodni, de a puszta erőszak megakadályozza ebben. A férfi erősebb. Erika
tajtékzik, hogy a férfi csak puszta testi erővel tud uralkodni, és ezért kap is kétszeresen,
háromszorosan.” [2] Walter saját vonzalmát tagadja meg, puszta színjátéknak, tudományos
kísérletnek állítja be. Amit nem tudott jószándékkal elérni, az most az övé lesz erőszakkal.
Walter karakterének megértésében segítségünkre lehet Sigmund Freud szadizmus-definíciója,
mely szerint: „[a] legtöbb férfi szexualitásához hozzá van keverve bizonyos mennyiségű
támadó-kedv, leigázásra való hajlam, melynek élettudományi jelentősége hihetőleg az, hogy a
nemi tárgy ellenállásának a leküzdéséhez a csábítás eszközein kívül még egyéb is szükséges.
A szadizmus így a nemi ösztön önállóvá lett, túlságba hajtott, eltolódás útján a főhelyre került
támadási összetevőjének felelne meg.” [5] Ennek ellentétpárjaként pedig Erikára
vonatkoztathatjuk, amit a mazochizmusról fogalmazott meg: „[h]asonlóképp a mazochizmus
elnevezés is felöleli a nemi élettel és a nemi tárggyal szemben lehetséges szenvedőleges
beállítás minden fokát, melynek szélsőséges esete az, mikor a kielégülés kizárólag a nemi tárgy
részéről elszenvedett testi vagy lelki fájdalomhoz kapcsolódik. (…) Gyakran megállapítható,
hogy a mazochizmus nem egyéb, mint szadizmus, mely az egyén saját személye ellen fordul, a
maga személyével tulajdonképp így a nemi tárgyat pótolván.” [5] Ezek az idézetek magukért
beszélnek: Jelinek prózájában a férfi-szadizmus kapcsán felfedezhetjük a megszállottságot a
csábítással, a kihívásra irányuló igényt, és az ezeket ismétlődően leíró „a vad és a vadász”
motívumokat; a nő-mazochizmus esetében a szadizmus és a mazochizmus közötti
összefüggéseket, ezek egymásra hatását, továbbá az öncsonkítást, mely kiváltja a másikkal való
szexuális kapcsolatot (illetve Erika esetében a maszturbációt is).
„Az életben és az érzelmekben való továbblépés miatt meg kell semmisítenie a nőt, aki még ki
is nevette őt azokban az időkben, amikor még könnyen diadalmaskodott! Gúzsbakötést,
szájkipeckelést, erőszakot várt el tőle, ilyesmiket föltételezett róla, és most megkapja, amit
érdemel.” [2] Az Erikára zúduló erőszak minden olyan ember ellen irányul, akit a férfi valaha
félre akart söpörni, de nem tette, nem tehette meg – hadüzenet az egész női nem ellen. Az anya
régi fenyegetéssel vegyes intelmei, miszerint a lánya nem szép, s egyedül a képességeivel és a
tudásával láncolhat valaha magához valakit, alátámasztásra kerülnek Walter által, akinek a nő
zenei teljesítménye keltette fel a figyelmét, nem a szépsége.
A végkimenetelt illetően senkinek sem lehetnek kétségei, az öreg nőnek el kell buknia a fiatal
férfival szemben. „A nő nem szabad akaratából adja oda magát, Klemmer, a férfi mégis
beleegyezést kíván. Nincs rászorulva arra, hogy egy nőt kényszerítsen. (…) Klemmer e nő
számára a legjobbat adja magából, csak hogy saját vágyát végre megszüntesse. (…) Kéri:
szeress, váltakozva veri és csókolja.” [2] Megrontása után bocsánatot kér a nőtől, de ez puszta
megszokás, formalitás – viselkedését azzal magyarázza, hogy örökletes, és ebben kimondvakimondatlanul férfiak generációinak nők generációi ellen elkövetett bűnei fogalmazódnak
meg.14 Walter nem vállal több felelősséget a történtekért, mint amennyit szerinte Erikának
vállalnia kell; mindketten azt kapták, amit megérdemeltek. A férfi számításai helyesnek

„Jelinek műveiben »a férfiuralom hidegvérű gyakorlatát elemzi, és alapvetően bírálja civilizációnkat, amikor
úgy írja le a nők elleni szexuális erőszakot, mint amire a kultúránk ténylegesen alapul«.” [1]
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bizonyulnak, Erikát és az események tanúját, az anyát a szégyen és a bűntudat visszatartja attól,
hogy a rendőrséghez forduljon (igazából mint opció sem merül fel).
Másnap Erika egy konyhakéssel indul el otthonról; még nem tudja, hogy leszúrja-e vele a
szeretett férfit, vagy könyörögni fog neki. Végül egyik lehetőség sem válik valósággá: vágyai,
indulatai önmaga ellen fordítják, saját vállába döf, de láthatóan még ez sem hozza el számára a
megváltást, a seb nem súlyos, ő pedig hazafelé veszi az irányt. Erika Kohut önmagát szabotálta
a Walter Klemerrel folytatott kapcsolatban, mely során nem volt képes megélni, elfogadni a
szerelmet, de ugyanígy nem képes az önpusztítás beteljesítésére sem. „Jelineknél a katarzis
pontosan a katarzis hiánya.” [4] Oda térünk vissza, ahonnan indultunk. Az anyja, a környezete
és a saját természete miatt Erikára rakódott rétegek végérvényesen és visszavonhatatlanul
rákövesedtek, innen már nincs visszaút, nincs megoldás, de még remény sem.
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Absztrakt
„Minden jelentős embernek csak egy gondolata van; sőt kérdéses, vajon a gondolatnak lehet-e
egyáltalán többes száma; vajon a sokrétűség talmi gazdagsága nem pusztán a felületre, a
töltelékre vonatkozik?” Lukács György már 1911-ben, pályája kezdetén megfogalmazta a
fentebbi kijelentést, ami később egész gondolkodói életútját meghatározta. A mondat értelmét
főként a „jelentős” szó határozza meg, ami az ész és értelem kategóriát meghaladva
antropológiai tényezőként határozza meg a zsenialitást, minthogy a zsenialitás nem valami
tanulás útján elsajátított képesség, hanem vele született adottság, ahogy arra Földényi F. László
is rávilágított (FÖLDÉNYI 1980, 5-6). Azonban minden zsenialitása ellenére a századforduló
idején még nem egy „jelentős” és „kész” filozófus testesül meg a fiatal Lukács György
személyében, hanem egy önmagát kereső és ezt az egy gondolatot kifejezésre juttatni kívánó
gondolkodó.
A dolgozat központi témája a fiatal Lukács filozófiai útkeresése, lehetőségei, az 1911-ben
megjelent A lélek és a formák esszékötetétől kezdődően egészen 1919-ig, a Taktika és etika
című cikkéig bezárólag. Hipotézisem szerint Lukács gondolkodói fejlődésének megértése
szempontjából a(z) (egyik) kulcsfogalom a filozófia, pontosabban Lukács filozófiához való
viszonya. A filozófia sajátossága, hogy „művelőjének” meg kell fogalmaznia, mit ért filozófia
alatt, Lukács esetében pedig egy komplex filozófia fogalomról is beszélhetünk. A fogalom
komplexitását árnyalják a századelőn uralkodó különböző szellemi irányzatok (például
pozitivizmus, neokantianizmus, fenomenológia), illetve olyan jelentős történelmi események,
mint a Nagy Háború és a szocialista forradalmak. A fiatal Lukács a végső és eldöntendő
kérdéseket szeretné megoldani, a filozófia alapproblémája kerül itt előtérbe. Nem rendszerek
részproblémái érdeklik, hanem az élet végső aspektusai, ez heidelbergi művészetfilozófiájának
és esztétikájának is alapgondolata. A korszak nagy filozófusa, szociológusa, Max Weber
felismerte és üdvözítette a művészetnek ezen újszerű megközelítését, de közte és Lukács között
markáns gondolkodói ellentét húzódott azt illetően, hogy megoldhatóak-e a filozófia végső
kérdései, azaz, a varázstalanított világban, Max Weber kifejezésével élve, lehetséges-e
filozofálni, van-e még érvénye a filozófiának.
Kulcsszavak: Lukács György, filozófia, esztétika, Max Weber, tudomány
1. Bevezetés
1.1. A protofilozófus születése
Nem halaszthatom tovább, arra kellene felelnem: ki voltam, mi voltam én?
Nehéz eset, de megpróbálom. 1. Szent akartam lenni. 2. Filozófus akartam lenni. 3. Férj
akartam lenni. 4. Monogám voltam.
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Lengyel József: Bécsi portyák
Und so lang du das nicht hast,
Dieses: Stirb und werde!
Bist du nur ein trüber Gast
Auf der dunklen Erde.
Johann Wolfgang Goethe: Selige Sehnsucht
Platón Theaitétosz című dialógusában Szókratész az ifjú Theaitétoszt faggatja a tudásról, jó
bába módjára segíti napvilágra a gondolatait, majd megvizsgálja, hogy a végeredmény
érdemes-e a „dajkálásra”, avagy valami árnykép, valami hamis született. Theaitétosz
Szókratész segítségével igyekszik meghatározni az érzékelés és a tudás közti különbséget,
igyekezetét pedig Szókratész egy helyütt ekképp dicséri: „Barátom, úgy látszik, Theodórosz
megérzett valamit természetedben. Merthogy a filozófus jellem legfőbb vonása épp a
rácsodálkozás; s a filozófia is ebből származik, nem másból (…)” (Theaitétosz 155d PLATÓN
2001, 35). Habár Platón Szókratészon keresztül a tudás meghatározására törekszik, a dialógus
során kirajzolódik a protofilozófus alakja is. A fentebbi idézet alapján a filozófus
alaptermészete a kíváncsiság és ez a mindent felölelő kíváncsiság vezet ahhoz, amit később
filozófiának, a bölcsesség szeretetének nevezünk: rákérdezés, rácsodálkozás a minket
körülvevő világra. A filozófus meghatározása, habár mindezidáig pozitív, de lényegileg nem
különbözik a mindennapi ember jellemétől, aki maga is ráeszmél olykor a dolgok igaz
természetére. Szókratész a dialógus során később így fogalmaz: „(…) [D]e kívánod-e, hogy
beszéljünk a mi fajtánkról is (…)” (Theaitétosz 173b PLATÓN 2001, 63) Majd Szókratész egy
hosszabb jellemzéssel folytatja az olyan emberről, aki „egyszerűen a filozófiában tölti az életét”
(uo.). Az ilyen ember állandó nevetség tárgya, hiszen képes eltévedni számára jól ismert
helyeken, nem foglalkoztatják a szóban és írásban meghozott törvények, sem pedig a származás
kérdése, mert az ilyen embernek csak teste lakozik a földön, a gondolatai „szárnyalnak
mindenfelé” (i.m. 174a). Ki tehát a filozófus, aki nem ismeri ki magát a hétköznapi életben,
akinek szelleme inkább rejtett értelmek után kutat?
A pontosabb megértéshez Platón megidézi az aiszóposzi fabulát Szókratész előadásában,
miszerint egyszer, midőn Milétoszi Thálész az égre szegezve a tekintetét a csillagokat vizsgálta,
kútba esett. Az esetet végignézte egy trák asszony, aki hangosan kinevette Thálészt és csúfolta,
hiszen annyira vágyik tudni az ég titkait, hogy észre sem veszi azt, ami a lába előtt hever. Hans
Blumenberg, aki tanulmányában a Thálész-anekdota recepciótörténetét elemzi és követi végig
a későbbi értelmezések sokszínűségét, ezt nevezte a tiszta teória komikumának
(BLUMENBERG 2015), mivel a mese rávilágít az olyan gondolkodó alakjára, aki annyira
elmerül teoretikus tevékenységében, hogy elfeledkezik a gyakorlati világ szabályairól. A
Milétoszi Thálészról szóló elbeszélés azonban nem csupán egy intő példázat, amiből arra a
következtetésre juthatunk, hogy a filozófia a mindennapi élet szempontjából haszontalan és
művelői előbb-utóbb kútba esnek. Thálész esete a filozofálás alapvető természetére mutat rá és
a nyugati filozófiatörténet egyik sokat értelmezett sarkpontja.
A fabula az aiszóposzi mesék korpuszában maradt fenn, ahol a pórul járt gondolkodó alakja
még nem Thálész nevével volt összekövetve, hanem egy csillagjós a főszereplő, aki a csillagok
kémlelésében annyira elmerült, hogy kútba esett (AISZÓPOSZ 1987, 25). Thálész és a
csillagjós összekötése már Platón értelmezői tevékenységéhez köthető, aki ezzel megteremtette
a protofilozófus alakját. A platonikus dialógusban Szókratész megjegyzi, hogy a trák asszony
csúfolódó megjegyzése mindenkire illik, aki a filozófiának szenteli az életét (Theaitétosz 174a-
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b PLATÓN 2001, 64), mert az ilyen ember olyan végső kérdésekre keresi a választ például,
hogy mi az igazságosság, de mikor arról faggatják, hogy merre van az agora, csak dadogni tud
(i.m. 66) és akaratlanul is nevetség tárgyává válik. Hans Blumenberg korábban már idézett
tanulmányában arra mutat rá, hogy nem a filozófia tárgya válik itt nevetségessé, hanem a
filozofálás igényei a gyakorlati élet ellentmondásait vívják ki magunknak. A hétköznapi életben
járatlan filozófus, akit elvakítanak az elvi problémák, emiatt joggal válhat komikussá
(BLUMENBERG 2015). Blumenberg magyarázatának megértéséhez ismét Szókratészhoz kell
fordulnunk, aki az emberi létet definíciókkal írta le, azonban a filozofálásnak ez a gyakorlata
azt a buktatót rejti magában, hogy az emberi lényegről (Wesen) való gondolkodás elfeledteti,
elrejti a gondolkodás igazi tárgyát, magát az embert (Wesen) (i.m.).1 Még egy fontos
szempontot érdemes kiemelni a platonikus Thálész anekdota kapcsán, miszerint Platón,
Szókratész szájába adva a történet elbeszélését, nem fűzi tovább annak szálait, a kútba esés után
nem utal arra, hogy Thálész talán életben maradt. Blumenberg felhívja a figyelmünket arra a
tényre, hogy a recepciótörténet lényegében szemet huny a gondatlan filozófus halála felett
annak érdekében, hogy a trák szolgáló nevetését semmi se zavarhassa meg, hiszen ennek a
nevetésnek el kellene némulnia abban a pillanatban, ahogy észreveszi, hogy Thálész nyakát
törte az esés következtében (BLUMENBERG 2015). Itt egy szándékos utalás fedezhető fel:
Platón párhuzamba állítja a protofilozófus és Szókratész sorsát. Szókratész a filozófiává vált
életforma művelőjeként maradt fenn a filozófiatörténetben, aki inkább meghal, mintsem meg
kelljen tagadnia filozófiáját, akárcsak Thálész az anekdotában, aki nyakát szegte, miközben az
eget kémlelte. Szókratész halála hasonló a mesebeli Thálész halálához, teóriáját követve kell
(f)elbuknia: „Vétkezik Szókratész és áthágja a törvényt, mert föld alatti dolgokat és égi
jelenségeket kutat, a silány ügyet jónak tünteti föl, és másokat is erre tanít.” (PLATÓN 1984)
Azonban az ítélet kimondása is Szókratészt igazolja, aki Platón Theaitétosz dialógusában már
előre vetítette a „mi fajtánk” (Theaitétosz 173b PLATÓN 2001, 63) sorsát, miszerint részük a
nevetségesség és meg nem értettség, azonban az ilyen ember szabad emberként tud viselkedni
és szavaival „az istenek és boldog emberek igaz életé[t] méltó[n] magasztal[ja]” (uo.).
Szókratész tehát saját halálával néz szembe, áldozattá válik, azonban felmerül a kérdés, hogy
milyen természetű az áldozata? Saját teóriájának esik áldozatául vagy retorikai tevékenysége
juttatja halálba? Hans Blumenberg a Thálész-Szókratész párhuzam recepciótörténetét vizsgálva
arra mutat rá, hogy a későbbi hagyomány a kutat gödörrel vagy árokkal cserélte fel annak
érdekében, hogy a filozófus halála egyértelműen kizárható legyen és ne válhasson saját
teóriájának áldozatává. Szókratésznak sem a teoretikus tevékenységének köszönhetően kellett
meghalnia, hanem didaktikai és retorikai foglalatosságai miatt. A Thálész-anekdota újkori
értelmezése teszi majd lehetővé, hogy „a teoretikus ember komolyan saját késztetései áldozata
legyen, mert ekkorra a teória az egyén érdekeit meghaladó emberiség céljának szankciójaként
fog működni” (BLUMENBERG 2015).
Habár a fentebbi elemzés időrendben messze esik a 19-20. század fordulójától, ami a jelen
értekezés központi témája, mégis elengedhetetlennek tartottam megtenni ezt a kitekintést az
antik filozófiára és azon belül is Szókratészra, mint az első protofilozófusra. A filozófia és a
filozofálás, mint a gondolkodásnak egy mindennapitól eltérő formája, nem egy filozófus
kiváltsága, azonban mégis filozófusnak nevezzük azt az embert, akit, Szókratész meghatározása
szerint, állandó kíváncsiság hajt és elméjének erőfeszítései által keresi az „ősképet”. A
A platonikus dialógusokban felbukkanó komikum meghatározása már Søren Kierkegaard Über den Begriff der
Ironie 1841-es doktori disszertációjában is megjelenik, ahol Kierkegaard Szókratész álláspontját az irónia felől
értelmezi. (A disszertáció német fordítását vettem alapul, a mű eredeti címe dánul Om Begrebet Ironi.)
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szókratészi irónia mint a világhoz való hozzáállás pedig lehetővé teszi egyazon problémán belül
szemléletrendszerek váltását, lényege ebben áll, hogy általa megvalósul egy távolságtartás a
köznapi dolgoktól és ezáltal lehetséges a fogalomalkotás. Példának okáért érdemes ismét
Platónt idéznünk:
Szókratész: Amikor viszont emberünk megkísérli, hogy valakit felfelé vonzzon, és az hajlandó is az
olyasfajta kérdésektől, mint a »Mivel sértettelek meg én téged vagy te engem?« áttérni magának az
igazságnak és igazságtalanságnak a vizsgálatára, hogy melyik mi, és hogy miben különböznek egymástól
és minden mástól (…). (Theaitétosz 175c PLATÓN 2001, 66)

A századelőn maga az elnevezés „filozófus” új értelmezési lehetőségekkel gazdagodik
és (a tudományok intézményesülésének köszönhetően) a filozófia művelése már nem életforma,
hanem hivatás kérdése lesz. Lukács György korai munkásságának is központi kérdése, miként
válhatna filozófussá, azonban neki is szembe kell néznie a filozófia tudománnyá válása és a
szókratészi értelemben vett filozófia közti distanciával. Lukács A lélek és a formák című
esszégyűjteményében is felidézi a szókratészi iróniát, ami tulajdonképpen az élet végső
kérdéseiről beszél (LUKÁCS 1997, 22): Szókratész mint protofilozófus „a végső kérdésekben
élt mindig” (i.m. 26), fogalomalkotása pedig az egész életvilág megértése irányul (uo.). Lukács
számára Szókratész alakja maga a beteljesült, megélt filozófia, amely Szókratész halálával sem
ért véget, mert a halál csak külsőleg szakította meg a dialógusfolyamot (i.m. 28). A fiatal
Lukács György pályája kezdetén irodalomkritikusnak, esszéírónak és tudósnak készült, de
minden választott út a filozófia szókratészi értelemben vett „gyakorlására” irányult.
Dolgozatom fő témája éppen ezért a fiatal Lukács György filozófiai útkeresései, azonban nem
filozófiatörténeti áttekintését szeretném adni Lukács lehetőségeinek2, hanem egy
problématörténeti szempontból közelítik a kérdéshez.
2. Szent vagy filozófus?
A dolgozat legelején található idézet Lengyel József emigráns író tollából származik, aki Bécsi
portyák című visszaemlékező írásában igyekezett számot vetni magával:
„Nem halaszthatom tovább, arra kellene felelnem: ki voltam, mi voltam én?
Nehéz eset, de megpróbálom. 1. Szent akartam lenni. 2. Filozófus akartam lenni. 3. Férj akartam lenni. 4.
Monogám voltam.” (LENGYEL 1970, 24)

Lengyel József élete sok ponton párhuzamosan alakult Lukács György sorsával: fiatal
értelmiségiként tevékenyen részt vett az őszirózsás forradalomban, majd emigrálni kényszerül
Bécsbe (HEGEDŰS 1995), ahol Lukács és Landner Jenő közös lakásától nem messze
„kosztolt” (LENGYEL 1970, 53). Azonban nem a hasonlóan alakuló sors miatt érdemes
elidőzni a már említett Lengyel József-idézetnél: a szentté válás és a filozófussá válás két eltérő
életutat vázol fel. Hogyan értelmezhető mégis Lengyel kifejezése, „szent akartam lenni”,
„filozófus akartam lenni”? Még különösebb a sorrendállítás a két megállapítás között, miszerint
a szentté válás előrébb való, mint filozófusnak lenni. A fiatal Lukács Györgynél is felfedezhető
hasonló dilemma, ezért Lengyel és Lukács a századelőn és a húszas évek elején egymással
párhuzamosan alakuló sorsának felidézésén túl, érdemes idéznünk Lukács 1911-ben írt
naplójának alábbi sorait:
Ezt az elemzést már korábban megírtam Die Heidelberger Kunstphilosophie und Ästhetik von Georg Lukács
című germanisztika alapszakos szakdolgozatomban 2018-ban.
2
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„Mellékesen: az én »negatív« erényeim: ez az ideges félelem a frivolitástól és az ideges szigorúság ezzel
szemben, az ugyancsak ideges lelki tisztaság érzése, a kapcsolatok igénye – mindenekelőtt nem a valláshoz,
a létezéshez való alkalmatlanságomban gyökerezik? Vagy – ami által a kérdés összetettebb, de világosabb
lesz – mindennek az oka vajon nem az én mértéktelenségemen alapszik (úgy értve, hogy én semmilyen
mércével nem rendelkezem magamban). Akkor az etika úgy lenne meghatározva mint a mértéktelen
mértéke: Kanthoz nagyon hasonlóan – és az új fogalom, ami a vallásban megvalósul, még inkább ez lenne:
mérték (csakhogy itt vallás és esztétika szigorúan távol tartandó egymástól; [az] »életművészet« az etika,
az esztétika és a vallás határán szintén a mérték problémája) – És minden a régi kérdésre vezet vissza:
hogyan lehetnék filozófus? Azaz, mivel emberként az etikai szférából kitörni soha nem tudok – hogyan
lennék képes a lényegit megalkotni?”3 (Ford. Sz.B.)

A fiatal Lukács naplójának utolsó sorai ezek: hogyan lehetnék filozófus? A hét évvel későbbi
végeredmény, Lukács 1918-as választása, belépése a Pártba és a marxista filozófia
teoretikusává válása már jól ismert és részletesen feldolgozott téma, mind a hazai, mind a
nemzetközi szakirodalomban.4 A századforduló idején azonban még nem egy „kész” filozófus
testesül meg Lukács György személyében, hanem egy önmagát kereső és filozófiáját
kifejezésre juttatni kívánó fiatal gondolkodó. Az 1910-1911-es napló sorai rávilágítanak Lukács
belső tépelődésére, miszerint nincs meg az a nem-emberi természetű mérték, amely a dolgoknak
oly világosan irányt szab, ahogy például a vallás esetében. Ebből kiút lehet az etika (als das
Mass des Masslosen LUKÁCS 1981, 56), azonban az etika-ember alkotta és emiatt megvannak
a saját határai. Meg- és átlépni az etikai szféra határait egyet jelentene a lényegihez való
hozzáféréssel (vö. das Höhere gestalten u.o).
Itt érdemes megállni egy pillanatra és közelebbről is megvizsgálni az előző kijelentést: az
általam „lényeginek” fordított (németül das Höhere) idegenül és furcsán hat, nem tudományos
megfogalmazás. Pontos meghatározást, de még körülbelüli leírást is nehezen lehet adni róla.
Magának Lukácsnak is nehézségei akadtak a fogalommal, de ezek a nehézségek nem negatívan
értendőek, hanem a kifejezés sokrétűségére és bonyolultságára világítanak rá. Lukács 1910-ben
a Nyugat 23. számában Babits Mihály A lélek és a formák című Lukács-műről írott kritikájára
egy hosszabb terjedelmű választ jelentett meg, mely sokkal inkább egy kísérlet, mintsem
védekezés Babits véleményével szemben. Babits a kritikájában több helyütt is kiemeli, hogy A
lélek és a formák homályos, elvont, „a gondolatok mélyülnek (…) és elmosódnak” (BABITS
„Beiläufig: meine »negativen« Tugende[n]: diese nervöse Angst vor der Frivolität und die nervöse Strenge ihr
gegenüber, das ebenfalls nervöse seelische Reinlichkeitsgefühl, die Ansprüche an Verhältnisse – liegt nicht in
allem diesem meine Unfähigkeit zur Religion, zur Existenz? Oder – wodurch die Frage komplizierter, aber klarer
wird – liegt der Grund alles dessen nicht in meiner Masslossigkeit (in dem, das[s] ich kein Mass in mir besitze).
Dann wäre Ethik als das Mass des Masslosen bezeichnet: sehr nahe an Kant – und der neue Begriff, der in der
Religion eintritt, wäre eben: das Mass (hier nur Religion und Aesthetik streng voneinander fernhalten ; auch
»Lebenskunst« an der Grenze von Ethik, Aesthetik und Religion ist ein Problem des Masses) – Und alles führt auf
die alte Frage zurück: wie kann ich Philosoph sein? D.h. da ich als Mensch nie aus der ethischen Sphaere
herauskommen kann – wie kann ich das Höhere gestalten?” (LUKÁCS 1981, 56)
4
Lukács „pálfordulását” a kortársak is részletesen tárgyalták: Ritoók Emma A szellem kalandorai szépirodalmi
igényű regényében emlékezik meg Lukács György „szentté válásáról”, vagy Balázs Béla naplójában is szót ejt
„Gyuri tragédiájáról” (vö. BALÁZS 1982, 372) olvashatunk még Max Weber feleségének Marianne Weber
visszaemlékezéseiben is Lukácsról (WEBER 1984). Lukács életét tárgyaló alapvető ismeretnek számító
szakirodalmak közül csak párat említve, például Fritz J. Raddatz Lukács könyve, (RADDATZ J. 1972, 34-42),
illetve Bendl Júlia kötelező írása a fiatal Lukács életének alakulásáról a századfordulótól egészen 1918-ig (vö.
BENDL 1994, 207-215). Továbbá, habár jelenleg lábjegyzetben kerül említésre, de a dolgozat lényegi részét
képezik a következő feldolgozott szakirodalmak: Vajda, Mihály A filozófus és a politika című tanulmánya (vö.
VAJDA 1997, 189-208), Hermann István könyve a huszadik századi ember lehetőségeiről (vö. HERMANN 1974),
illetve Fehér M., István értekezése Lukács egzisztenciális döntéséről (vö. FEHÉR 2005). A lista természetesen
még tovább is bővíthető, a teljesség igénye nélkül történt a felsorolás.
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1988, 69), a könyv szerzője túlságosan is a német filozófusok hatása alatt áll. Lukács válasza
Babitsnak Arról a bizonyos homályosságról címmel jelent meg és a cikkben Lukács a filozófia
és a filozófiai gondolkodás szükségszerű homályossága mellett érvel: a filozófia és a filozófiai
gondolkodás fogalmisága nem létezik a köznapi életben, a filozófiának önnön fogalmait, saját
alapját kell megteremteni. A filozófiai gondolkodás pedig az egyén erőfeszítése, egy küzdelem,
ahogy Lukács fogalmaz, megérteni a tiszta fogalmiság világát (LUKÁCS 1910). Lukács
filozófiai fogalomhasználata A lélek és a formák című írásában egy úgynevezett „életfilozófia”,
abban az értelemben, hogy a filozófiai fogalmakat visszavezeti az életre. Az egykor tiszta
teoretikus fogalmak ekkor új jelentéssel gazdagodnak és ez tovább erősíti „homályosságukat”
(uo.). A válasz végén Lukács nehezményezi a magyar filozófiai kultúra hiányát és irányát,
amely a filozófiai erőfeszítésektől irtózik (uo.) és hiányzik egyáltalában véve maga a filozófiai
gondolkodás.5
A korábbi fogalom (lényegi ~ das Höhere) tehát lukácsi értelemben egy olyan filozófiai
meghatározás, amely szükségképpen visszavezet az életbe és ott további jelentésekkel
gazdagodik. Itt ismét visszagondolhatunk Szókratész alakjára, akiről Cicero egy helyütt így ír:
„Szókratész volt az első, aki lehozta a filozófiát az égből; a városokban talált neki helyet, bevitte
a házakba, és rákényszerítette, hogy az életet és az erkölcsöket, a jót és a rosszat vizsgálja.”
(CICERO 2004, 207) A fiatal Lukács filozófiai útkereséseiben is megfigyelhető egy hasonló
törekvés, miszerint a filozófiát nem mint egzakt tudományt akarta művelni, hanem az életre
visszavezetve, ahogy ezt már megfogalmazta Arról a bizonyos homályosságról című cikkében
és A lélek és a formák esszékötetében is. Lukács német értelmiségi körökben is hasonló
értetlenséggel találkozik filozófiai elképzelését illetően; 1911-ben Paul Ernsthez írott levelében
ekképp fakad ki:
„A németek számára Kant és Hegel valóban hiába élte át, hogy létezik a »szellem önmozgása«, hogy csak
a szellemre lehet hatni – ma Németországban ezt senki nem tudja. És nem is akarja tudni. Azt hiszik, hogy
megélhetnek »gyakorlati« rutinmunkájukkal.” (LUKÁCS 1981, 423)

Későbbi németországi habilitációs próbálkozásai során is a filozófia mint tudomány
problémájával találja szembe magát. Lukács filozófiai elképzelése nem tudományos
részproblémák megoldását jelentette és itt ismét felmerül a szent és a filozófus közti választás
dilemmája, ami Max Weber A tudomány mint hivatás (Wissenschaft als Beruf)6 1917-es
előadásának is központi témájává vált. Weber és Lukács között alapvető világnézeti különbség
feszült és nem azért, mert Weber ne értette volna meg Lukács álláspontját a filozófiát illetően,
hanem mert nem tudta elfogadni azt. Weber híres előadásában istenek és démonok harcáról
beszél és az egyéni választás szükségességéről: „(…) [H]a minden ember megtalálja azt a
démont, amelyik az ő életének a fonalát tartja, és engedelmeskedik neki.” (WEBER 2004, 56)
Erős ellentmondás érződik ebben a kijelentésben, Weber a tudomány mint hivatás
Lukács, aki neokantiánus gondolkodóként kezdte pályáját, a német filozófia elsőbbsége mellett is érvel Babitscsal
szemben. Kiemeli, hogy a magyar kultúrából hiányzik a filozófiai gondolkodásra való törekvés, mivel
Magyarországon a filozofálásnak nincs olyan hagyománya, mint amilyen Németországban van. Ezt a megállapítást
támasztja alá Lukács 1918-as Curriculum vitae című szövege, amelyet habilitációs céllal nyújtott be a Heidelbergi
egyetem filozófia fakultására: az önéletrajzában úgy fogalmaz, hogy budapesti tanulmányai alatt egyetlen ottani
professzor sem volt rá jelentős hatással (SAUDER 1984, 98).
6
Ahogy arra Vajda Mihály is rámutat A tudós, az esszéista és a filozófus című írásában, Webernek ezt a két
előadását A tudomány mint hivatás (1917) és A politika mint hivatás (1919) közvetlen reakcióként is
értelmezhetnék a lukácsi életútra, azonban Vajda álláspontját osztva, valószínűtlennek tűnik, hogy Weber ismerte
volna 1919-ben Lukács pártbeli tevékenykedését. Megjegyzendő még, hogy Weber 1917-es előadására Lukács,
évtizedekkel később, 1954-ben Az ész trónfosztása című művében hivatkozott.
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gyakorlásának a lehetőségeit ismerteti és mégis arra sürget, hogy megtaláljuk az életünket
vezérlő démont? Weber a démonra való hivatkozással azonban nem valamilyen
transzcendentális kategóriát vezetett be, a fogalom értelmezésének nehézsége abban áll, hogy
már „nem ismerjük eléggé azt a társadalompolitikai és kulturális közeget, amelyben [Weber]
írásai születtek” (WESSELY 2011, 12). A Weber által olvasott szövegek és az ezekre való
utalás műveiben már nehezen vagy alig azonosíthatóak. Weber előadásában szereplő démon
mibenlétét Wessely Anna Goethe Orphikus ősigék című versciklusa felől értelmezi (i.m. 9),
miszerint a démon (daimón) az ember veleszületett egyénisége, ami őt magát minden mástól
megkülönbözteti és sorsának alakulását meghatározza (uo.), a démon tehát „az élet valóságának
tudata és az élettel szembeni erkölcsi követelés (Sollen)” (i.m. 10). Az egyéni választás
szükségessége tulajdonképpen az egyénnek az a belső követelése, hogy a világot felszabdaló
különböző értékítéletek közül valamelyik mellett végül állást foglaljon. Ennek a tudatában
érdemes tehát megvizsgálnunk, hogy a fiatal Lukácsnak mit súgott a saját démonja.
Jelen fejezet címében a következő kérdést tettem fel „Szent vagy filozófus?”, jelezve ezzel a
választás lehetőségét és azt, hogy a két meghatározás nem esik egybe. Azonban a lukácsi
filozófia belső feszültsége éppen abban áll, meglátásom szerint, hogy nem létezik semmilyen
más alternatíva. Szentnek lenni és filozófusnak lenni (vagy pontosabban prófétának és
filozófusnak), szükségképpen ugyanazt jelenti, nincs a fogalmak között distinkció. A lukácsi
dilemma pedig sokkal inkább ennek a realizálási lehetőségén áll vagy bukik., mivel Lukács,
ahogy ezt a dolgozat egy későbbi részében még kifejtem, a filozófusnak messiási szerepet szán,
aki majd elhozza a megváltást. Lukács, a messiásvárása és filozófiafelfogása miatt, már fiatal
pályakezdőként, ahogy azt korábban is megállapítottuk, állandó meg nem értettséggel áll
szemben. Esszéi homályosak, nem tudományosak, esszéírói tevékenységét a szisztematikus
tudományhoz való képtelenségével párosítják, ahogy erről Max Weber 1916-ban Lukácsnak
írott levele is tanúskodik:
„Ha őszinte akarok lenni, el kell mondanom valamit. (…) Lask (…) azon a véleményen volt: »született
esszéista, nem fog megmaradni a szisztematikus (szakszerű) munkánál: ezért nem kellene habilitálnia.« Az
esszéista persze egy hajszállal sem kevesebb a szakszerű szisztematikusnál – talán éppen ellenkezőleg! –
De nem való egyetemre, és nem tenne jót sem a cégnek, sem pedig, ami még fontosabb saját magának.”
(LUKÁCS 1981, 628)

Különös Weber szóhasználata, amelyben azt írja, hogy Lukács esszéistaként nem tenne jót a
cégnek, ami arra enged következtetni, hogy Weber filozófia alatt inkább filozófiatudományt
értett (VAJDA 1996, 38-39), melynek feladata valóban egy rendszer részproblémáinak a
megoldása, mintsem az igazság keresése. Weber A tudomány mint hivatás előadásában
kíméletlenül leszámol azzal a „mítosszal”, hogy a tudományok által megismerhető lenne valami
lényegi. Platón barlang-hasonlatában láncait letépve a napba néz az első ember, az első
filozófus, hogy a barlang árnyképei helyett az igazsághoz kerüljön közelebb, azonban Weber
az újkor hajnalán már más szerepet tulajdonít a filozófusnak. A filozófia és a tudomány által
nem kerülünk közelebb a rejtett igazsághoz, a természet, a művészet vizsgálata nem árul el
nekünk többet az abszolút igazságról, Istenről (WEBER 2004, 29). Az intellektualizálódás
inkább elrejti előlünk Isten arcát, mintsem felfedi, ezért ha valaki a tudományban ezt keresné,
az tévúton jár, mert az intellektualizmus által éppen az irracionalitást lehetetlen megérteni (i.m.
31). Weber a tudományos munka értelmét egyrészt abban látta, hogy eredményei
„megismerésre méltóak” (i.m. 32), a tudomány rendelkezésünkre bocsátja a gondolkodás
módszereit (i.m. 46). A tudományos ismereteink bővítése által pedig szert teszünk a választás,
a döntés képességére, hogy mely értékrend szerint éljük életünket, mely értékproblémát tudjuk
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(ha nem is teljesen) elfogadni. Az intellektualizálódás hatására a világ már nem mint
megismerhetetlen tűnik fel előttünk, de nem is olyannak, amelynek életfeltételeit a
tökéletességig megismertük (hiszen akármelyik, még civilizáció által érintetlen, őserdei törzs
nagyobb ismeretekkel rendelkezik a mindennapi élelemszerszerzést illetően), hanem azt a
tudást (vagy hitet) abban, hogy „ha akarjuk, bármikor megismerhetjük ezeket, hogy tehát
elvileg nem működnek közre semmiféle titokzatos, kiszámíthatatlan hatalmak, ellenkezőleg,
számítással uralmunk alá hajthatunk – elvben – minden dolgot” (WEBER 2004, 24). A
tudomány lényegében ez a haladás, Weber szerint, amelyben a kultúra embere mindennap új
ismeretekkel, gondolatokkal és problémákkal gazdagodik (i.m. 26). Weber azonban itt
egymásnak ellentmondó fogalmakkal operál, ahogy arra Vajda is rámutat, hiszen a tudomány
általi intellektualizálódás, a világ varázstalanítása nem az egész világra vonatkozik, csak Weber
világára, a Nyugat világára (VAJDA 2004, 37), az intellektualizálódás pedig végső soron egy
szemléletmód, a tudománynak egy módszere, ami által a világot a számunkra
legkézhezállóbban tudjuk kezelni, de a világban továbbra is uralkodnak az istenek és démonok
(uo.). Az istenek és démonok különös megfogalmazása alatt Weber, az állandó haladás
értelmében, a mindig újonnan keletkező gondolatokat, problémákat értette, amelyeknek
azonban sohasem lesz, sohasem lehet végső megoldása. Amit a tudomány embere tehet, hogy
elfogadja a különböző istenek és démonok egymás mellett létezését, hiszen az egyik igazság
nem zárja ki a másikat, az egyik értékítélet nem feltételezi, hogy a másik rossz. A tudomány
emberének (és végső soron minden egyénnek) egy kötelessége van tehát, hogy valamelyik isten
vagy ördög mellett tanúságot tegyen és onnantól kezdve azt szolgálja. Weber úgy fogalmaz,
hogy ez az egyszerű intellektuális tisztesség kötelessége, a végső állásfoglalás (WEBER 2004,
55), hogy az ember végül melyik démont szolgálja és melyiknek engedelmeskedik, aki ráadásul
még életének fonalát is kezében tartja (i.m. 56). Weber ezért gyűlölte Lukács esszéjét és
esszéisztikus írásait, mint írta is, a már korábban idézett 1916-ban kelt levelében:
„És mivel hirtelen elkanyarodása Dosztojevszkij felé ennek a [laski] nézetnek látszott igazat adni,
gyűlöltem ezt a munkáját és gyűlölöm ma is. Mert alapjában véve nekem is ez a véleményem. Ha Önnek
valóban kibírhatatlan kín és gátlás, hogy egy szisztematikus művet befejezzen és közben máshoz ne fogjon
– akkor nehéz szívvel, de azt tanácsolnám: hagyja a habilitációt. Nem azért, mert »nem érdemli meg«.
Hanem mert nem használ Önnek és végső soron a diákoknak sem, a legmélyebb értelemben. Akkor más a
hivatása.” (LUKÁCS 1981, 628) 7

Weber nagyon erős ítéletet mond Lukács felett: Lukács Dosztojevszkij-kötetében annak
bizonyságát látta, hogy Lukács képtelen választani az istenek és démonok között, képtelen
lemondani a prófétai szerepvállalásról és a tudománynak szentelni magát, elfogadni, hogy a
filozófia nem képes megoldani az életproblémákat, nincs átmenet a varázstalanított világ és az
irracionalitás között. Vajda Mihály mutat rá a legpontosabban a lukácsi és weberi
nézetkülönbség feszültéségére, miszerint:
„Ez ugyanis [a lukácsi esszé] (…) mindig az igaz Istent akarta megtalálni, s így a tudományra hárítani azt
a választást, melynek terhét az egyesek válláról senki sem veheti le, és senkinek sem szabad levennie. Ez
Weber szemében ugyanis annak a kis haladásnak is a visszavétele lenne, amiről a Nyugat történetében
beszélhetünk.” (VAJDA 2004, 38)

A német Beruf hivatásnak fordítandó, azonban egyaránt jelöli a tudományt mint intézményes keretek között
végzett foglalkozást, illetve az önfeláldozással, szenvedéllyel űzött munkát.
7
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Weber tehát a filozófiát a tudomány szintjére kívánta „lefokozni”, azonban ez nem a filozófia
értékromlását jelentette, hanem Weber ezt tartotta az egyedül lehetséges útnak a filozófia (és
vele együtt a tudományok) gyakorlására. Vajda Mihály joggal teszi fel a játékos kérdést Lukács
nevében is, miszerint „Kedves Herr Weber, mit jelent a haladás a filozófiában?” (i.m. 38-39).
Hiszen a filozófia, ahogy erről már a dolgozat legelején is szó esett, önnön fogalmait hozza
létre és alkotja újra és állandóan visszatér a kezdetekhez. A filozófia állandóan visszatér a
kezdetekhez, így már az is problematikus, hogy esetében beszélhetünk-e egyáltalán
filozófiatörténetről. A filozófia tudományként való meghatározása továbbá azért is kérdéses,
mert feltételezi a filozófia taníthatóságát. Kant alapján, a filozófia taníthatósága két irányt
feltételez: az egyik szerint a filozófiai ismereteket levezetjük létrejöttük első forrásából, a másik
alapján pedig azoktól tanuljuk el, akik maguk is filozofáltak egykor, azonban filozófia ekkor
csupán történeti lenne (KANT 1974, 132)8. Kant továbbá a filozófiát mint tudományt nem
tartotta lehetségesnek, hiszen a tudomány megnevezés feltételezi azt a tényt, hogy a
filozófiának tárgya van, a filozófia in concreto adva van. Ha a filozófiát mint tudományt
határozzuk meg, akkor egy egyedül járható ösvénynek is léteznie kell, melyen járva eljuthatunk
az eredeti ősképhez. Amíg ez nincs meg, „[a]ddig lehetetlen filozófiát tanulni: mert hol van,
kinek a birtokában és miről ismerszik meg?” (KANT 2004, 650). Lukács minden bizonnyal jól
ismerte Kant fenti megfontolásait, azonban a kanti gondolatok nem teljes adaptálásáról és
visszaadásáról van szó Lukácsnál. A kanti szöveghelyek idézésével arra az egyszerű tényre
szerettem volna rávilágítani, hogy a filozófia mint tudomány művelése, ahogy azt Weber
elgondolta, a filozófia történetisége és megismerhetősége miatt eleve problematikus.
Egyáltalán művelhető-e a filozófia tudományként? A fiatal Lukács válasza valószínűleg
elutasító lett volna erre a kérdésre, hiszen A lélek és a formák esszéírójaként nem filozofált, az
esszé számára nem filozófia volt, hanem egyfajta művészet, amelyben „az intellektualitás, a
fogalmiság mint szentimentális élmény, mint közvetlen valóság, mint spontán lételv lesz
formává emelve (…)” (VAJDA 2004, 20). Lukács esszéisztikus korszakával kapcsolatban
továbbra is Vajdára támaszkodom, miszerint Lukácsnál az esszé a világhoz való viszonyulási
mód, ami sem nem tudomány, sem nem filozófia, hanem valahol a kettő között (már, ha
léteznek átmenetek természetesen) (i.m. 21). Az esszében felvetett kérdések és válaszok a
tudományok szigorúsága és filozófiai magasságok nélkül képesek az életvilágnak valami rejtett
igazságát fel- és megmutatni. Az esszében feltehetőek a végső kérdések, „mi az élet? mi az
ember? mi a sors?” (LUKÁCS 1997, 19), anélkül, hogy a válasz bármilyen lehetséges
megoldással szolgálna, mert a felelet „szimbólum, sors, tragédia” (uo.). Az esszéista az érzés
elsőbbségét hirdeti a fogalommal szemben, hiszen a tudomány a maga szigorú tényszerűségével
sohasem lesz képes eljutni a lényegiségig, erre csak a filozófus képes (VAJDA 2004, 23). Az
esszéista pedig mindezt sejtetni tudja. Lukács a filozófusnak mintegy megváltói szerepet szán,
az esszéista pedig messiásváró szerepét tölti be, aki hitet tesz a Megváltó eljövetele mellett.

Az említett szöveghelyben Kant ekképp ír a filozófia taníthatóságának problémájáról: „Hogyan lehet filozófiát
tanulni? Vagy levezetjük a filozófiai ismereteket létrejöttük első forrásaiból, azaz az ész elveiből, vagy azoktól
tanuljuk meg őket, akik valaha filozofáltak. Az utóbbi út a legkönnyebb. Ez azonban tulajdonképpen nem filozófia.
Feltéve, hogy létezik egy igaz filozófia, s valaki megtanulja azt, ismerete akkor is csupán történeti lenne. A
filozófusnak filozofálni kell tudnia, ehhez pedig nem kell filozófiát tanulni, mert különben semmit sem tudnánk
megítélni. Azt hiszik például, hogy mindaz, amit Platón mond, igaz, mert a megtanult dolgot nem lehet kétségbe
vonni. S ha igaz filozófiát tanulnék is meg, akkor sem gondolhatnám azt, hogy tudok filozofálni. Azonban nincs
is ilyen igaz filozófia. Amikor filozofálni tanulunk, a filozófia mindeme rendszereit csupán az észhasználat
történeteként s kritikai képességeink gyakorlásának tárgyaként tekinthetjük.” (KANT 1974, 132)
8
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„Az esszéista a »Parergá«-t író Schopenhauer, aki a »Die Welt als Wille und Vorstellung«-jára vár (a
magáéra vagy valaki máséra); a keresztelő ő, aki kivonul, hogy a pusztában prédikáljon valakiről, aki eljön,
és akinek ő maga a saruját megoldani sem méltó.” (LUKÁCS 1997, 30)

A filozófia mint tudomány éppen ezért nem lehetséges a lukácsi elgondolás alapján, hiszen
Lukács nem tudott és nem is akart megfelelni Weber tudományról alkotott szigorú
elképzelésének. Ahogy Weber fogalmaz: Lukács nem hozta meg az „intellektualizmus
áldozatát” (WEBER 2004, 55). Lukács áldozata a messiásvárásban (Lösung ist Erlösung vö.
VAJDA 2004, 23) teljesedik be és 1918-ban a varázstalanított világ prófétájává lesz. Lukács a
megváltás teóriájától eljut a gyakorlati megváltásig, az 1919-es Taktika és etika című művében
számol le végleg korábbi polgári gondolkodásmódjával9, a messianisztikus hit pedig a
Történelem és osztálytudat című 1923-as művében csúcsosodik ki. 1918-as fordulata után egész
filozófiáját a „gyakorlati megváltásnak” szenteli és – ahogy Ernst Bloch nevezte Lukácsot – „a
morál abszolút zsenije” lesz.
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IUSTITIA MÉRLEGÉN – AZ ANTIK RÓMAI BÖLCSELET
KVALIFIKÁCIÓJA
Takács Brigitta
Debreceni Egyetem Filozófia Intézet, PhD hallgató, fukoxantin@gmail.com
Absztrakt
A tanulmány célja annak a magától értetődő ténynek újszerű érvekkel történő megvilágítása,
hogy a római antikvitás kultúráját és szellemiségét, intellektuális teljesítményét és műveltségét,
szakirodalmát és szépirodalmát miért övezi joggal mind a mai napig nagyfokú tisztelet, a latin
nép nagyjainak tollából származó műveket miért illeti meg méltán az egész emberiség
legőszintébb csodálata és nagyrabecsülése. A tárgy kifejtése – amely tárgyat nagysága miatt a
tanulmány – pars pro toto – elsősorban a bölcseleti művekről történő értekezésre korlátoz – egy
olyan imaginárius opponens kritikáját és feltételezhető ellenérveit veszi alapul, aki az antik kor
kiválóságát egyoldalúan a görög nép nagyjainak érdemeiből eredezteti. Az expozé eme vitázó
féllel szemben lép fel, s vélekedését olyan értékmérők alapján cáfolja, amelyek – anélkül, hogy
megkövetelnék az egyes filozófiai témákban való alaposabb elmélyülést – lehetővé teszik az
ókori görög illetve latin filozófiai corpus kvalitásának objektív megítélését. Ezek az eszközök
igen változatosak: részint az irodalom területéről vett analógiákat foglalnak magukba, részint
jól ismert szentenciáknak, proverbiumoknak mint az igazság égiszeinek felmutatásában állnak,
részint pedig a nyelvek fonetikai jellegzetességeinek vizsgálatát jelentik. Mindezeken
túlmenően olyanfajta érvek is megtalálhatók közöttük, amelyek az embertől alapvetően
elvárható igazságosság és méltányosság szempontjaiból kiindulva vonnak le következtetéseket.
A nevezett argumentumtípusokat a tanulmány a római bölcselet, tágabb értelemben pedig az
egész római literatúra védelmére sorakoztatja fel – kimutatva az ezek felé irányuló respektus
megalapozottságát tagadók nézeteinek egyrészt paradox (vagyis a hagyományos vélekedéssel
szembenálló), másrészt abszurd és tarthatatlan voltát.
Kulcsszavak: görög-római filozófia, apológia, argumentum a contrario
A kiválóságukkal kitűnő rómaiak közül a szerényebbek – talán, hogy a túlzott dicsőítést vagy
éppen a hírnévvel gyakorta együtt járó gőg gyanúját is elkerüljék – tiszteletüket és
nagyrabecsülésüket fejezték ki a görög nép nagyjai iránt (mint ahogy általában az eminens
személyek szoktak azokra az állítólagos óriásokra hivatkozni, akiknek úgymond a vállain
álltak), s úgy vélték: saját teljesítményük csak azáltal vált lehetségessé, hogy az ő
munkálkodásuk mindehhez alapot biztosított. Mások ellenben a görögökben csak mint
tisztességtelen szokások és az autentikus római erkölccsel összeegyeztethetetlennek tűnő
magatartásmódok kártékony terjesztőit látták. A két kultúra önértékének valamint egymáshoz
viszonyított értékének megbecsülésére irányuló kísérletek pedig azóta is zajlanak. Jelen
tanulmány keretében ezekhez kívánunk csatlakozni, s azok fő érvét, akik a görög kultúra
előbbrevalóságát hirdetik a római bölcselettel és irodalommal szemben, olyan szempontok
alapján cáfoljuk, amelyek még csak az egyes filozófiai vagy filológiai témákban való alaposabb
elmélyülést sem igénylik.
A szóban forgó argumentum szerint a görög literatúrával ellentétben a rómaiból hiányzik az
eredetiség. Az eredetiség azonban, akár szoros értelemben az irodalomról és a filozófiáról (jelen
kutatásunk anyagairól), akár tágabb értelemben egy egész kultúráról van szó, többféle formát
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is ölthet, változatos módokon nyilvánulhat meg. Ennek megfelelően tehát a kiválasztott tétel
megcáfolásához az eredetiség potenciális hordozóinak mindegyikét vizsgálat alá kell vetni.
Elsőként a tartalom eredetiségére irányítjuk figyelmünket, s megvizsgáljuk, hogy a gondolatok
eredetisége vajon egyedüli, elégséges vagy egyáltalán megalapozott oka-e a jogos méltatásnak.
Ha a filozófia történetét nézzük, azt láthatjuk, hogy valamely gondolat ötletadójának lenni
korántsem szokott nagyobb dicsőséggel járni, mint részletgazdag és elmedús kifejtőjének; a
híres bölcselők elődei korántsem kapnak annyi méltatást, mint szellemi utódaik. Így például
Descartes cogito ergo sum-jának evidenciáját [5] még a filozófiában járatlanok is ismerik, az
Augustinus által megállapított, s a Descartes számára ötletadó bizonyosságokat [2] viszont már
csak kevesek. Annak igazságát, hogy a tartalmi elemek hasonlósága a később keletkezett
alkotásokban közel sem von maga után értékcsökkenést, akár egy, az irodalom területéről vett
analógiával is megerősíthetjük. Vegyünk tehát egy szerzőt, akit az emberek – még feltételezett
opponenseink – részéről is megbecsülés övez, például William Shakespeare-t, s be fogjuk
láttatni, hogy ha az ő nagyságához nem férhet kétség, akkor vitapartnereinknek egyáltalán
semmiféle érvük nem marad, amivel a római szerzők bölcseleti vagy irodalmi
kompetenciájának hiányát bizonyíthatnák. Azt kell látnunk ugyanis, hogy az említett költő és
drámaíró költeményei – rendkívüli népszerűségük ellenére – tartalmi szempontból csekély
originalitással rendelkeznek. Mert akár a Rómeó és Júliára, akár a Lucretiáról vagy más
személyekről szóló művekre gondolunk, e történetek forrásai nem annyira szerzőjük elméjében,
sokkal inkább a régi korokban keresendők. Így például a veronai szerelmesek történetének
megfelelője feltalálható Publius Ovidius Nasónál [9], Lucretiáé Titus Liviusnál [7], az egyes
történelmi alakok életútjáról és tevékenységéről pedig magának a történettudománynak a
részéről sokkal hitelesebb beszámolót várhatunk, mint akár a legtehetségesebb drámaírótól.
Shakespeare azonban mindezek ellenére is a világ legnagyobb drámaírójaként tartatik számon,
drámái pedig – jóllehet tárgyi szempontból a régi színművek és krónikák alapján íródtak – a 18.
századtól kezdve a civilizált világ részéről általános méltatásra találtak. Ha mármost a tartalmi
eredetiségnek és a jogos méltatásnak ebből a konstellációjából – mint tulajdonképpeni témánk
analogonjából – indulunk ki, gondolatmenetünket tovább fűzve arra a feltételezésre juthatunk,
hogy nem annyira minden egyes tartalmi elem újszerűsége, sokkal inkább e részint atavisztikus,
részint nóvumnak tekinthető elemek elrendezése és megformáltsága számít. Amennyiben pedig
ez az elgondolásunk helyes, akkor csak annál kevésbé kellene a római szerzőknek az utókor
egyes személyei által rájuk rótt megvetés terhét cipelniük. Mert még, ha nem is a műfajokat
tekintjük – bár ebben is tetten érhető a római nóvum –, csak pusztán magát a nyelvet, az utánzás
vádja alól a rómaiak már így is mentesülnek, hiszen nyelvük – mint ahogy a világ valamennyi
nyelve – „teljes, egyenrangú és önálló egész” [6], egy sajátos logikát és sajátos világlátást
tükröző jelrendszer, s mint ilyen originalitással rendelkezőnek tekintendő. Ugyanez speciálisan
a latin filozófiai nyelvről is elmondható. Ennek kialakítói ugyanis a görögből ismert
terminusokat latinra ültették át, s a szóképzés különféle módjait felhasználva saját nyelvükbe
integrálták. Arról a kérdésről, hogy egyes római bölcselők mégis inkább görögül alkottak, jelen
tanulmányunk keretin belül nem térünk ki, legfeljebb csak arra emlékeztetünk, hogy egyes
görög filozófusok meg éppenséggel Rómában tevékenykedtek.
Ami azonban a bölcselet művelését illeti, ehhez meglátásunk szerint a latin nyelv sokkal inkább
illik, mint a görög. Egyrészt ugyanis ez utóbbi szavainak sokértelműségével nemhogy az
igazság feltárásának hű szolgája lehetne, de egyenesen akadályozója, másrészt pedig azoknak
a dolgoknak a szóba foglalásához, amelyek az elképzelhető legkomolyabb és legmélyebb
kérdésekkel állnak összefüggésben, egy ennyire lágy, a magánhangzók használatát egy ennyire
túlzásba vivő nyelv kevéssé is tűnik méltónak. Vagy ha – eltekintve a tartalomtól – kizárólag a

49

fülnek való kedveskedés számítana, a mondatok dallamossága és a kifejezések kelleme, akkor
akár a finneket is tarthatnánk a legkiválóbbaknak, és jogosan várnánk el, hogy az ő nyelvüket
emeljék a filozófia szaknyelvévé, hiszen ez lágyságával (a magánhangzók és mássalhangzók
aránya 100:96) az összes többi nép nyelvét (s így a görögökét is) felülmúlja. Valaki mégis azt
állítja, hogy ha az istenek beszélnének, akkor azt minden bizonnyal Platón nyelvén tennék. E
kijelentésével azonban alighanem mindössze az ősi istenek egyszerűségére s a középszerűvel
is megelégedő voltukra sikerült felhívnia a figyelmet (nem meglepő ez az anyagi javak és az
erények élvezetétől az égi lakókat eltiltó teóriák után), s nem pedig az ékesszólás mintegy
megdicsőült válfajának méltó birtokosaira. Ha ugyanis Platón nyelvének ékességét ily módon
szó szerint az egekig magasztalnánk, vajon miféle jelzővel lennénk képesek az igazi eloquentia
művelőit dicsérnünk, hol találnánk megfelelő hasonlatot a nyelv igazi művészeinek kiválóságát
illusztrálandó?
Ha pedig úgy véljük: nem a nyelv zeneisége és hangzása, nem a belőle formált szövegek stílusa
a mérvadó, sokkal inkább annak mélyen rejlő logikai struktúrája, akkor viszont nem látjuk be,
saját érdekükben – hogy a filozófiában valami maradandót alkothassanak – miért nem sajátította
már el rég magyar anyanyelvünket az összes, bölcseleti babérokra törekvő nemzet. Ez a nyelv
ugyanis nem pusztán az elragadtatott hazai költők legmélyebb szeretetének, de a külföldi
nyelvészek részrehajlástól mentes legőszintébb nagyrabecsülésének is birtokosa. Ha pedig a
költészetben – mint ahogy azt az általánosan elfogadott nézet sugallja – van valami rendkívüli
erő, van valami olyan többlet, ami a puszta prózától sohasem várható, a magyar nyelv akkor
csak kétszeresen is méltó lenne arra – már ha e megjelölést nem száműzték volna még a józan
ítéletű nyelvészek –, hogy a legmagasabb rendű nyelvek dicső soraiba iktassák. Ez ugyanis a
legtöbb indoeurópai nyelvvel ellentétben mind az időmértékes, mind az ütemhangsúlyos
verselésre alkalmas. Csakhogy eme különleges sajátossága – melyet, ha az antikvitás nyelveit
nem ismernénk, talán unikumnak vélnénk – éppenséggel pont a görög és a latin nyelvvel emeli
egy sorba. Ámde akármilyen nagy legyen is költészeti potenciálja miatt a magyar nyelv
tisztelete, azért az a gyakorlat mégsem terjedt el, hogy a külföldi poéták inkább ezen, mintsem
saját anyanyelvükön verseljenek, s akármennyire becsüljék is rendkívüli logikáját, sem a
filozófusok, sem a természettudósok nem éreznek hajlandóságot arra, hogy elsajátítsák.
A latin nyelv ellenben a filozófia művelésére nem pusztán a római nép számára tűnt
alkalmasnak, de mind a közép- mind az újkori filozófia nagyjai vagy ezen vagy az ebből
származó nyelveken alkottak. Sőt, még korunk szupercentrális nyelve – ahogy Abram de Swaan
nevezte [11] – az angol sem idegen a latintól. Hiszen, jóllehet ez nem újlatin, hanem nyugati
germán nyelv, szavainak mintegy ötven százaléka közvetlenül vagy a francia nyelven keresztül
közvetve a latinból származik.
Csakhogy nem az eredet számít – mondják ellenfeleink. Akkor viszont a római filozófiának se
az eredetét kutassák. Vagy mégiscsak fontos az elsőség? Akkor minden bizonnyal az
emberiségnek azokat a távoli őseit illeti kizárólag a dicsőség, akik először kezdtek emberi
nyelven kommunikálni. Akármilyen elfogultak legyünk is, a beszéd feltalálását csak nem
tulajdoníthatjuk a görögöknek – a beszédet még ők is csak elődeiktől tanulták. Minthogy pedig
mind a görög, mind a latin ugyanabból a ősi indoeurópai nyelvből alakult ki, e tekintetben a
pálma egyiknek vagy másiknak való odaítélése tárgytalannak mondható. Ami azonban az
elsőséget illeti, ha mindig és minden tekintetben kizárólag ez számítana, nemhogy a görög, de
még a nála sokkal ősibb népek tagjai sem tarthatnának számot nagyrabecsülésünkre, s a
dicsőítés összes formáját a halhatatlan istenek számára kellene fenntartanunk. A hagyomány
szerint ugyanis földművelésre Szaturnusz tanította meg az embereket, a számvetés, az írás, a
csillagászat és az álomfejtés Mercuriustól, míg a tűzhöz kapcsolódó mesterségek mind
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Vulcanustól származnak. De még saját lényünket sem kellene sokra becsülnünk – a
Prométheusz által formált kreációknak vagyunk csak leszármazottai. Ha viszont elfogadjuk azt,
amit elfogadásra is ajánlunk, hogy tudniillik az elsőség pusztán időbeli viszonyt jelöl, nem
pedig értékmérő, akkor nem egyszerűen a nyilvánvaló abszurdumok állításának kényszerétől
mentesülünk, de egyszersmind az az előny is osztályrészünk lesz, hogy elkerüljük egy bizonyos
Vacerra nevű illetőhöz való hasonlóságunk gyanúját, akit csak a régi költőket magasztaló
viselkedése okán tett a csipkelődő epigrammáiról ismert Martialis gúny-tárggyá [8]. Egyébként,
hogy az elsőség kutatása mennyire hiábavaló időtöltés, arra már az ifjabb Seneca is felfigyelt.
A felesleges dolgok tanulmányozására Az élet rövidségéről szóló művében olyasfajta példákat
említ, mint hogy vajon az Íliászt írták-e előbb vagy az Odüsszeiát, hogy ki vonultatott fel
diadalmeneten elsőként elefántokat vagy, hogy ki győzött elsőként hajóscsatában a hadvezérek
közül. Az ehhez hasonló kérdések felderítése – melytől az ember sem műveltebb nem lesz, sem
lelki örömöt nem várhat – utóbb a rómaiak körében is népszerű lett, de – ha már úgyis az elsőség
a téma, megemlíthetjük, hogy – elsőként a görögök éreztek rá hajlandóságot [10]. Ennek
ismerete után pedig már nem is csodálkozhatunk, ha később meg pont az ő nagyrabecsülőik
hangoztatják legharsányabban azt is, hogy kik voltak bizonyos filozófiai kérdések első fölvetői.
Ám még ha valóban ők is lettek volna az elsők (bár a történelem emberi látóhatárt meghaladó
kiterjedése folytán ez aligha bizonyítható), a hasonlóság még nem azonosság elve alapján akkor
sem látnánk értelmét, hogy az összes nép minden filozófiai vagy más, úgymond görög eredetű
tudománnyal kapcsolatos teljesítményének érdemét a görög népre háramoltassuk vissza. Efféle
túlzásokra meglátásunk szerint egyébként is csak azok lehetnek hajlamosak, akik a „si duo
faciunt idem, iam non est idem”1 igazságtartalmát éppúgy teljesen figyelmen kívül hagyják,
mint az „in idem flumen bis non descendimus”2-ét. Ami pedig a hasonlóságot illeti (amit
ugyane személyek megvetendőnek hisznek), ennek helyénvalóságát pont egy olyan szerzőre
hivatkozva igazolhatjuk, akitől még ők sem tagadják meg a méltatást. Arisztotelész azt állítja
ugyanis, hogy a hasonlóság felismerése mindenki számára kellemes, és az utánozmányokban
mindannyian örömünket leljük [3]. Ha pedig valaki ezek után a végeláthatatlanul ismétlődő
körfolyamatok, a csak nemrégiben felfedezett fraktálok valamint a kiirthatatlanul szaporodó
redundanciák világában becsmérlés gyanánt mégis pont a – nem is megtévesztően erős, de
éppenséggel gyenge hasonlóságot említené föl, még a filozófiában és tudományokban
járatlanok részéről sem kétséges, hogy kaphatna-e másfajta megítélést, mint amit vagy egy
teljes abszurdumokat beszélő vagy egy olyan ember várhat, aki dicséretét látszólagos dorgálás
formájában osztja.
Gondolatmenetünk következtetése gyanánt elmondható, hogy a római antikvitás szellemi
teljesítményétől – akármilyen szempontot is válasszunk értékmérő gyanánt – a respektus
eltagadása csakhogynem lehetetlen. De, ha esetleg a mindezidáig említett argumentumok nem
lettek volna teljesen meggyőzőek, mintegy utolsó érvül arra hívjuk még fel a figyelmet, hogy
ha opponenseink közül egyesek a római filozófiát és literatúrát nem lennének hajlandók
megfelelő mértékű megbecsüléssel és tisztelettel övezni, azzal tulajdonképpen – legalábbis
saját elgondolásaik alapján következtetve – pont az általuk oly igen nagyrabecsült görög nép
érdemeit rövidítenék meg. Mert elegendő, ha csak azt az egy gondolatot emeljük is ki szokásos
eszmefuttatásaikból, mely szerint a rómaiaknak a görögök voltak tanítómestereik, s máris olyan
ellentmondásba kényszerülnek, amelyből aligha tudnak majd az általunk javasolttól eltérő
módon kikeveredni. Mert, ha – miként állítják – a rómaiaknak valóban a görögök lettek volna
1
2

ha ketten csinálják ugyanazt, az már nem ugyanaz
nem lépünk kétszer ugyanabba a folyóba
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tanítóik, ugyanakkor az előbbiektől származó alkotásokat mégis megvetően bírálják, vajon nem
az a következtetés adódik-e ebből, hogy azok a bizonyos híres mesterek bizony csekély
eredményességgel működtek, vagy esetleg, hogy szándékosan tartották vissza tudásukat? E két
lehetséges konklúziót pedig nemigen lehet másként, mint a görögség megszégyenüléseként
értelmezni. Továbbmenve azonban azt is érdemes megemlítenünk, hogy még ha e szóban forgó
úgynevezett tanítványok ténylegesen nem is lettek volna igazán eminensek (bár meglátásunk
szerint jóval felülszárnyalták magisztereiket – akármilyen nemzetiségűek lettek légyen is azok),
a méltányosság kritériumai akkor is megkövetelték volna a tanítóktól, ha mást nem is, de
legalább azt, hogy egyrészt saját eredménytelenségüket beismerjék, másrészt, hogy valamilyen
módon kárpótolják azokat, akik oly sok időt és fáradságot hiábavalóan szántak – intellektuális
előnyök reményében – a meghallgatásukra. Minthogy azonban ezek egyike sem valósult meg,
a kérdés a továbbiakban meglátásunk szerint már úgy merül föl, hogy vajon korrektül járnak-e
el azok, akik minden jót egy olyan néptől szeretnének eredeztetni, melynek tagjai még a
legalapvetőbbnek tekinthető emberi tisztesség gyakorlását is elhanyagolták.
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Absztrakt
A morális ítélkezés gyakorlatában gyakori jelenség, hogy egyeseket hibásabbnak ítélünk meg
a cselekedeteikért másoknál, és gyakran csak akkor gondoljuk át az ítéleteinket, ha több
információnk lett az adott helyzetről. Hasonlóképpen, amikor dicsérünk valakit, gyakran
összehasonlítjuk a cselekvőket: XY több dicséretet érdemel ezért a cselekedetért, mint ZV azért
a cselekvésért. Előadásomban arra fókuszálok, hogy nincs ez másképpen a mentálisan beteg
személyeknél sem: nem egyszerű választ adni arra a kérdésre, hogy morálisan felelősek-e azok,
akik valamilyen mentális betegséggel rendelkeznek. Az olyan cselekedetek esetében, amelyek
nem kívánatos következményekhez vezetnek (például valaki testi sérülést okoz másnak), a
józan gondolkodás azt mondja, hogy vannak olyan körülmények, amelyek fennállása esetén a
cselekvő felelős a tettéért (és megérdemli a büntetést), míg más körülmények között nem felelős
(nem érdemel büntetést). Azonban a kettő közötti elválasztóvonal közel sem olyan világos, mint
szeretnénk: mikor mondhatjuk, hogy felelős, és mikor nem? Továbbá e két eset (teljes
felelősség és annak teljes hiánya) között számos olyan köztes eset van, ahol az ágens felelős a
nem kívánatos következményekért bizonyos mértékig, de nem teljesen: egyes pszichológiai
folyamatok indokolják a teljes felelősség-tulajdonítást, míg mások igazolják a „csökkentett”
felelősség megadását.
Előadásomban amellett foglalok állást, hogy azzal a nézettel szemben, amely szerint a mentális
betegség teljesen felmenti az ágenst a morális felelősség alól, egy árnyaltabb képre van
szükségünk: a személyiségzavarban szenvedő személyeknek vannak szándékaik, képesek
döntéseket hozni, választani, és a fokozati felelősséggel rendelkeznek. Először röviden kitérek
a mentális betegség meghatározásának nehézségeire, illetve kiemelem, hogy dolgozatomban
csak a személyiségzavaros mentális betegekkel foglalkozom. Ezt követően bemutatom, hogy
milyen érvek szólhatnak amellett, hogy ne tekintsük felelős ágenseknek a mentálisan beteg
személyeket, majd kitérek a fokozati felelősségre.
Kulcsszavak: mentális betegség, morális felelősség, felmentés, fokozati felelősség
1. Bevezetés
A morális ítélkezés gyakorlatában gyakori jelenség, hogy egyeseket hibásabbnak ítélünk meg
a cselekedeteikért másoknál, és gyakran csak akkor gondoljuk át az ítéleteinket, ha több
információnk lett az adott helyzetről. Hasonlóképpen, amikor dicsérünk valakit, gyakran
összehasonlítjuk a cselekvőket: XY több dicséretet érdemel ezért a cselekedetért, mint ZV azért
a cselekvésért. Dolgozatomban arra fókuszálok, hogy nincs ez másképpen a mentálisan beteg
személyeknél sem: nem egyszerű választ adni arra a kérdésre, hogy morálisan felelősek-e azok,
akik valamilyen mentális betegséggel rendelkeznek. Az olyan cselekedetek esetében, amelyek
nem kívánatos következményekhez vezetnek (például valaki testi sérülést okoz másnak), a
józan gondolkodás azt mondja, hogy vannak olyan körülmények, amelyek fennállása esetén a
cselekvő felelős a tettéért (és megérdemli a büntetést), míg más körülmények között nem felelős
(nem érdemel büntetést). Azonban a kettő közötti elválasztóvonal közel sem olyan világos, mint
szeretnénk: mikor mondhatjuk, hogy felelős, és mikor nem? Továbbá e két eset (teljes
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felelősség és annak teljes hiánya) között számos olyan köztes eset van, ahol az ágens felelős a
nem kívánatos következményekért bizonyos mértékig, de nem teljesen: egyes pszichológiai
folyamatok indokolják a teljes felelősség-tulajdonítást, míg mások igazolják a „csökkentett”
felelősség megadását. [1: 179]
Írásomban amellett foglalok állást, hogy azzal a nézettel szemben, amely szerint a mentális
betegség teljesen felmenti az ágenst a morális felelősség alól, egy árnyaltabb képre van
szükségünk: a személyiségzavarban szenvedő1 személyeknek vannak szándékaik, képesek
döntéseket hozni, választani, és a fokozati felelősséggel rendelkeznek. Először röviden kitérek
a mentális betegség meghatározásának nehézségeire, illetve kiemelem, hogy dolgozatomban
csak a személyiségzavaros mentális betegekkel foglalkozom. Ezt követően bemutatom, hogy
milyen érvek szólhatnak amellett, hogy ne tekintsük felelős ágenseknek a mentálisan beteg
személyeket, majd kitérek a fokozati felelősségre. Ezt követően John Martin Fischer és Mark
Ravizza, majd Thomas Scanlon elméletét mutatom be a dolgozat szempontjából releváns
kontextusban. Végül a morális ágenciáról beszélek bővebben, alátámasztva azt az állítást, hogy
a mentálisan beteg személyek morális ágensek.
2. Mentális betegség, személyiségzavar
Ha általánosságban szeretnénk a mentális betegségekről2 beszélni, akkor azzal a problémával
kell szembenéznünk, hogy annyi fajtája és típusa van jelenleg a mentális betegségeknek, hogy
lehetetlen egy olyan átfogó meghatározást adni, amivel nem ütközünk kivételekbe, vagy
ellentmondásokba. Mivel a személyiségzavarok a morális felelősség szempontjából sajátos
esettípust képeznek, ezért a továbbiakban csak a valamilyen személyiségzavartól szenvedő
mentális betegekkel foglalkozom.3
A személyiségzavarok csoportjába az alábbi típusokat sorolhatjuk: paranoid személyiségzavar,
schizoid személyiségzavar, antiszociális személyiségzavar, borderline személyiségzavar,
instabil személyiségzavar, hisztrionikus személyiségzavar, kényszeres személyiségzavar,
szorongásos személyiségzavar, függő személyiségzavar, nárcisztikus személyiségzavar,
hyperthymiás és depresszív személyiségzavar. [4: 69-72] Személyiségzavar esetén az élet
szinte minden területén nehézségeket talál az egyén, gyakran hétköznapi helyzetek megoldása
is problémát jelent, összességében a beteg eltér a társadalmi, kulturális elvárásoktól. A
személyiségzavaros személyek gyakran szinte maguk generálják a konfliktusokat,
kiegyensúlyozatlan viselkedésűek, tartós zavar jellemző rájuk, ami megjelenhet az impulzusok
kontrollálásában, gondolkodásban, és a más személyekkel való kapcsolattartásban, illetve
alkohol- és drogproblémákban. Öngyilkossági gondolatok, próbálkozások is sok esetben
előfordulnak, főleg bizonyos típusoknál (borderline, érzelmileg labilis személyiségzavar). Más
esetekben viszont az érintett személy viszonylag jól elboldogul saját korlátaival, a társadalmi
normák valamilyen szintű feszegetése, egyéni látásmódjuk, sajátos élményfeldolgozásuk
kapcsán sok köztük a sikeres művész, elismert alkotó. [4: 67] A személyiségzavarok kapcsán
is beszélhetünk fokozatokról. A típusok tünetek, tünetegyüttesek alapján azonosíthatók be, és
nem minden egyénnél ugyanolyan mértékűek.

Mint a mentális betegség egy fajtája.
Számos szerző – talán a legismertebb Thomas Szasz – kétségbe vonja azt is, hogy betegség-e egyáltalán a
mentális betegség. Ehhez lásd bővebben [2], [3]. Anélkül, hogy a vita részleteibe belemélyednék, a dolgozat
előfeltevésként kezeli, hogy a mentális betegség valóban betegség.
3
A továbbiakban a mentálisan beteg személy alatt a személyiségzavaros betegeket értem.
1
2
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Milyen a mentálisan beteg személy? Leggyakrabban a családok, a barátok, vagy az egyének
maguk is kezdik felismerni a változásokat, vagy azt az érzést, hogy „valami nincs rendben”. R.
Jay Wallace szerint a szabad, autonóm ágenseknek rendelkezniük kell a reflektív önuralommal:
erkölcsi fogalmakkal kell rendelkezniük, és képesnek kell lenniük arra, hogy megfelelően
felismerjék és alkalmazzák az erkölcsi indokokat. Továbbá rendelkezniük kell azzal a
képességgel, hogy képesek kontrollálni a viselkedésüket, összhangban a felismert erkölcsi
indokokkal. [5: 13] Mennyiben mondhatjuk egy mentálisan beteg személyre, hogy ő képes erre?
Úgy vélem, hogy ezekkel a képességekkel a mentálisan beteg személyek is rendelkeznek.
Gyakorlatilag a legtöbb mentálisan beteg személy a társadalom részeként funkcionál anélkül,
hogy a körülöttük levő emberek egyáltalán tudnának a betegségükről: ugyanúgy dolgoznak,
háztartást vezetnek, gyereket nevelnek, részt vesznek a hétköznapi életben. Az ECNP
(European College of Neuropsychopharmacology) 2011-ben publikált kutatása szerint az
európaiak összesen 38,2%-a szenved valamilyen mentális zavarban. Ez összesen 164 millió
embert jelent, akik 2010-ben a vizsgált 27 mentális zavar legalább egyikében szenvedtek. Ha
ennek számadatnak csak egy kis része is a személyiségzavaros személyek csoportja, akkor is
rengeteg emberről beszélünk, akik nem lehetnek mind passzív tagjai a társadalomnak. Viszont
ha kiderül a mentális betegség, mások hajlamosak a mentális beteggel szemben ezekhez
hasonló attitűdöket felvenni: „Ez a személy mentálisan beteg, ezért nem felelős azért, amit tesz
vagy mond” illetve „nem bízok ezentúl semmi fontosat erre a személyre”. Véleményem szerint
nagyrészt a stigma az, ami „megfosztja” a cselekvőképességüktől a mentálisan beteg
személyeket: még ha jellemző rájuk egy általános zavarodottság, a cselekvőképességük teljes
hiánya nem mondható el róluk.
3. A mentális betegség mint mentség
Sokan úgy gondolják, a mentális betegség mentségként szolgál a morális felelősséggel
szemben: "ez a személy mentálisan beteg, ezért nem felelős azért, amit tesz vagy mond", „de
hiszem beteg, nem tudta, hogy mit csinál”, s ehhez hasonló felmentésekkel találkozhatunk.
Miért mentjük fel a mentális betegeket a felelősség alól? Michael Moore nyomán [7: 596] az
alábbi indokokat sorolhatjuk fel: tudatlanok, vagy tévednek a cselekedetük természetét és
minőségét illetően, vagy hogy a cselekedetük morálisan vagy jogilag tiltott; a cselekedeteik a
betegségük termékei. Úgy vélem, ezek az indokok nem számítanak igazán jó érveknek: hiszen
a mentálisan ép emberekkel is gyakran előfordul, hogy tévednek a cselekedetük természetével,
minőségével kapcsolatban (például amikor jó szándékból cselekszünk, de mégis kárt okozunk
a másiknak); a cselekedeteik nem teljes mértékben a betegségük termékei, mert nekik, mint
ágenseknek tulajdoníthatók azok – erről részletesebben később beszélek. A teljesség igénye
nélkül Moore még további válaszokat mutat be a kérdésre (amelyeket egyébként ő maga sem
fogad el mentségként):
A szabad akarat tagadása. A legnépszerűbb válasz az, hogy a mentálisan beteg azért van
felmentve, mert nem beszélhetünk úgy szabad akaratról az ő esetükben, ahogyan a normális
egyéneknél. A mentális betegséget úgy értjük itt, mint a viselkedést oka. Azonban ennek az
oknak a természetéről nem tudunk sokat. A mentális betegség felmenti őket a felelősség alól,
amennyiben bármilyen kárt okoznak. Eszerint tehát a mentálisan beteg fel van mentve, mert a
normális egyének cselekedeteivel szemben ők nem szabadok.
A bűnös tudat (mens rea) tagadása. Eszerint a mentálisan beteg bűnelkövetők fel vannak
mentve, mert nem szándékosan, „bűnös tudattal” cselekszenek, ami elengedhetetlen a morális
és a jogi felelősséghez. [7: 597-598]
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Moore szerint mindegyik érvvel vannak problémák – és ezekkel kapcsolatban egyetértek vele:
szabad akarat tagadásával az a probléma, hogy ez a kompatibilista-inkompatibilista vitához
vezet minket, azon belül is ahhoz, hogy milyen okok vezettek a kérdéses cselekedethez, ami
felett nem rendelkezett szabadon a mentálisan beteg egyén: ez pedig semmit sem mond nekünk
a felelősségről. A mens rea tagadása ellen azt mondja, hogy ez az állítás – a mentálisan beteg
bűnelkövetők nem szándékosan, „bűnös tudattal” cselekszenek – hamis, mert azok bűnös
cselekedetek, amelyeket mentálisan beteg személyek követtek el, szándékosak, a szó rendes és
jogi értelmében is. Moore szerint ugyanolyan céltudatosan (purposefully) cselekszenek, mint a
mentálisan egészséges személyek: indoklásképpen a M’Naghten-elvre hivatkozik, mely szerint
a vádlott beszámíthatatlanság miatt akkor nem büntethető, ha a cselekvény elkövetésének
pillanatában olyan súlyosan zavart volt, hogy nem tudta, hogy mit tesz, vagy ha tudta, akkor
nem volt képes megítélni, hogy amit tesz az rossz – ezt azonban a céltudatosság megcáfolja. [7:
600-601]
4. Morális felelősség: küszöbérték, vagy fokozat?
Nagyvonalakban az az általános gyakorlat, hogy az embereket morálisan felelősnek tartjuk
számos cselekedetükért; a felelősnek tartás pedig szorosan kapcsolódik a dicséret és hibáztatás,
jutalmazás és büntetés fogalmaival. Ha egy személy végrehajt egy cselekedetet, ami morálisan
helyes – különösen, ha a cselekedet példaértékű –, akkor azt a személyt megdicsérjük, és
indokolt a dicsérete. Ha azonban a személy egy morálisan helytelen cselekedetet hajt végre,
akkor ő hibáztatható, és indokolt a megbüntetése. [8: 14] A XXI. századra számos morális
felelősség elmélet látott napvilágot: több szempont alapján lehetne ezeket kategorizálni, mivel
azonban jelen dolgozat célja másban rejlik, ezért a dolgozat szempontjából releváns
megkülönböztetést tennék. Vannak elméletek, amelyek úgynevezett küszöbértéknek tartják a
morális felelősséget: vagyis arról van szó, hogy a morálisan felelős-e kérdésre csak fekete-fehér
válaszok vannak – igen, felelős; nem, nem felelős. Ezzel szemben a fokozati megközelítés
szerint a morális felelősségnek fokozatai vannak: az ágensek például „kevésbé felelősek”, vagy
„XY nem annyira felelős, mint ZV” – a legtöbb ilyen esetben olyan esetekkel találkozhatunk,
ahol összehasonlítás alapján döntünk a morális felelősségről.
Justin Coates és Philip Swenson tanulmányában nagyon jó példát találunk erre: tételezzük fel,
hogy Marcia megígéri, hogy kimegy érted a reptérre, de a megbeszélt időpontban nincs ott.
Természetes lenne, hogy neheztelnél Marciára, és ezt a neheztelést ki is fejeznéd felé:
tételezzük fel azt is, hogy leszidod, amiért nem jött el, mire ő bevallja, hogy komoly, nem
enyhülő depresszióban szenved, és azon a napon, amikor ki kellett volna mennie a reptérre,
képtelen volt felkelni az ágyból. A szerzőpáros szerint ennek tudatában át kellene gondolnod a
válaszod: talán nem menti fel teljesen az alól, hogy megszegte az ígéretét, de mindenesetre
enyhítené a felelősség mértékét. Alternatívaként tételezzük fel, hogy egy hónappal később egy
másik barátod, Thomas ugyanúgy megígérte, hogy kimegy érted a reptérre, de nem jön el.
Miután az előző esethez hasonlóan leszidod Thomast, ő erre egyszerűen azt mondja, hogy bár
tudta, hogy ki kell mennie érted, éppen akkor ment az egyik kedvenc filmje a tévében, és azt
akarta megnézni. Marcia esetétől eltérően nincs okunk arra, hogy azt feltételezzük, hogy át
kellene gondolnod a neheztelésed: a film megnézésének szeszélye felülmúlta a neked tett
ígéretét abban a pillanatban. Mivel érzéketlenül viselkedett veled szemben, világosnak tűnik,
hogy a neheztelésed tárgyává vált. [9: 629-630]
Miért jó példa ez a fokozati megközelítésre? Mert hiába súlyos depressziós Marcia, mégsem
mondjuk azt, hogy ezzel teljesen felmentettük őt a morális felelősség alól: sokkal inkább arról
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van szó, hogy Marcia kevésbé felelős morálisan, mint Thomas; vagy Thomas morálisan
felelősebb, mint Marcia – különböző mértékű morális felelősséggel tartoznak a cselekedetükért.
Fontos megjegyezni azonban, hogy a működőképes fokozati felelősség elmélethez szükségünk
van a morális felelősség egy minimális mértékére: úgy vélem, a mentális betegség és a morális
felelősség kapcsolatának feltérképezésekor ez adja a valódi problémát – ugyanis nem tudjuk
pontosan megmondani, hogy melyik azok a feltételek, amelyek fennállása mellett már
beszélhetünk morális felelősségről, és csak ezután kerül képbe a fokozatosság.
Ezzel elérkeztünk ahhoz a kérdéshez, amelyről szintén rendkívül gazdag szakirodalmat
találunk: melyek azok a feltételek, amelyek fennállása esetén morális felelősséget viselünk a
cselekedeteinkért? A teljesség igénye nélkül bemutatok néhány felelősségelméletet,
amelyekkel a dolgozat kapcsán olvasott szakirodalom is foglalkozik, és fontos elemei az
értekezés további részeihez.
5. Az indok-érzékenység elmélete
John Martin Fischer és Mark Ravizza, Az erkölcsi felelősség szabadság nélkül [10] című
tanulmánya nagy hatással volt a kortárs felelősségelméletekre: ugyanis egy egészen újszerű
nézőpontból közelítettek a felelősség kérdéséhez. A szerzőpáros szerint a morális felelősséget
a befolyásgyakorlás alapozza meg, amely két komponensből áll össze: egyrészt a cselekvés
hátterében álló belső mechanizmust az ágens magáévá tegye, hozzátartozzon a
személyiségéhez. Másrészt ez a belső mechanizmus fogékony legyen az indokokra, vagyis „[a]
személy tehát annyiban felelős [...] a cselekedetéért, amennyiben azt a saját belső
mechanizmusa idézte elő, és ez a mechanizmus fogékony volt az indokokra.” [10: 59] A belső
mechanizmus csupán annyit jelent, hogy az ágens képes a cselekvés előtt mérlegelni, felismerni
a motivációt, és értékek mellett elköteleződni.
Az első komponens kapcsán szerzőpáros szerint az emberek azáltal tehetnek a sajátjukká egy
belső mechanizmust, ha felelősséget vállalnak értük; egészen pontosan „[...] valaki felelősséget
vállal azért a viselkedésért, amelyet a kérdéses típusú belső mechanizmus idézett elő.” [10: 59]
A belső mechanizmusok kapcsán meg kell még említeni úgynevezett történeti aspektust, amely
szerint gyerekkorunktól kezdve szüleink arra törekszenek, hogy megfelelő erkölcsi nevelésben
részesüljünk: ennek hatására a gyerekek többsége eléri azt, hogy cselekvő személyként lássa
önmagát, ebben pedig a szerzőpáros szerint benne van az, hogy felelősséget vállalnak a
cselekedeteikért. [10: 60] Itt emelném ki, hogy a fokozati felelősség mellett érv, hogy a
gyakorlatban is hasonlóképpen működünk. Születésünktől kezdve egészen felnőttkorig
fokozatosan egyre inkább felelős ágensek leszünk: kevésbé tartjuk felelősnek a 3 éves
kisgyereket a 15 éves kamasszal szemben, és kevésbé gondoljuk felelős ágensnek a 15 évest a
30 évessel szemben. [11: 274] A Fischer-Ravizza szerzőpároshoz hasonlóan Alfred Mele is azt
a nézetet vallja – s ebben mindhárom filozófussal egyetértek –, hogy a szülők arra tanítják a
gyerekeiket, hogy bizonyos fokú felelősséggel tartoznak azért, ahogyan cselekednek; a
hangsúly pedig a fokozaton van. Egy normális 4 éves nem képes olyan jól kontrollálni az
ösztöneit, mint egy normális 8 éves, és kevésbé fejlett a cselekedetei következményeinek előre
jelzéséhez és megértéséhez. [11: 271-272]
A második komponens az indokok iránti fogékonyság, amelynek három fajtája van. Az első az
erős fogékonyság: ekkor szoros kapcsolat van a cselekvés elégséges indoka és a cselekvés
között; a második gyenge fogékonyság, amelynél az elégséges indok és a cselekvés között
lazább a kapcsolat. A szerzőpáros szerint az első túl szigorú, a második túl megengedő, ezért
az „arany középutat” választják: vagyis a közepes fogékonyságot. Eszerint a cselekvő egy
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meghatározott mintázat alapján képes felismerni a morális indokokat a cselekvése mellett, s
ezek hatására cselekszik az adott szituációban. [10: 62] Vagyis röviden: az ágens mérlegeli,
hogy milyen indokok szólnak a cselekedete mellett és ellen, és maga a cselekedet végrehajtása
a mérlegelés eredménye. Értelmezésem szerint az erős fogékonyságnál az ágens a mérlegelés
során elköteleződik egy indok mellett, s történjen bármi, akkor is véghez viszi a cselekedetet;
vagyis az indok szerint cselekszik. A közepes fogékonyságnál az ágens érzékeny az indokokra,
képes felismerni azokat, de változhat, hogy azok szerint cselekszik, vagy sem. A gyenge
fogékonyság esetén pedig habár az ágens észlel indokokat bizonyos cselekvési opciók mellett,
de nem úgy cselekszik. A Coates-Swenson páros éppen ebben az indok-érzékenység
megközelítésben látja a Marcia-Thomas eset megoldását: Marcia a súlyos depressziója
korlátozza az indokok iránti fogékonyságban, és ezért kevésbé felelős, mint Thomas. [9: 634]
Hasonló gondolatokat találhatunk Thomas Scanlon, What We Owe to Each Other című
könyvében: felelősnek lenni valamiért annyit tesz, hogy az adott dolog nekünk tulajdonítható
(attribuálható), ennélfogva válaszadással, magyarázattal, igazolással tartozunk érte. Ennek
pedig az a feltétele, hogy az ágens cselekedete hűen tükrözze az ágens ítéletérzékeny
(judgement-sensitive) attitűdjeit; legyen érzékeny bizonyos indokokra. Pontosabban Scanlon
számára az indokon alapuló ítéletek jelentik a felelősség forrását: ezek az ítéletek mindig
betudhatók a cselekvőnek, csakúgy, mint azok a hitek, érzések, vágyak, célok stb., amelyek
függnek ezektől az ítéletektől. [12: 18-22] Scanlon szerint három-négy olyan helyzet van,
amikor megváltoztatjuk vagy felfüggesztjük erkölcsi ítéleteinket:
1. Ha a cselekedet nem tulajdonítható az ágensnek. Pl.: Nem helyénvaló hibáztatni valakit,
ha az agyát elektródákkal stimulálták, és “gonosz tudósok” irányították a cselekedeteit.
2. Az “ártatlan cselekvő” esetei. Pl.: Ha a cselekvő személy mindig kedves és figyelmes
volt, azonban hirtelen megváltozik a viselkedése – kegyetlen lesz, vagy sértő
megjegyzéseket tesz a barátainak –, amiatt, mert fejsérülés érte, vagy egészségügyi
okokból elkezd valamilyen gyógyszert szedni: ebben az esetben megváltoztatjuk az
erkölcsi ítéleteinket, a sérülésben vagy a gyógyszerben jelöljük meg a változás okát,
nem pedig a személyt hibáztatjuk.
3. Azok az esetek, amikor helytelen a morális hibáztatás, mert az adott személy nem
rendelkezik alapvető képességekkel a morális ágenciához. Pl.: Mentális betegség, vagy
rendellenesség esetén, ha a személy képtelen megérteni és értékelni az okokat, vagy az
értékítéletei nincsenek hatással a cselekedeteire (nem indok-érzékeny).
4. Az utolsó kategória az előbbiek ötvözete: a gyerekek képtelenek felismerni bizonyos
indokokat, és szabályozni a cselekedeteiket. Sőt, nem is várjuk el tőlük, hogy megértsék
tetteik következményeit, vagy hogy előre lássák, milyen következményekkel járnak
bizonyos cselekedetek – még nem alakultak ki a morális képességeik. [12: 279-280]
A következő fejezetben a harmadik állítására helyezem a hangsúlyt – mint a téma
szempontjából fontos kapcsolódási pont.
6. Morális ágencia
Pamela Bjorklund, ’There but for the grace of God’: moral responsibility and mental illness
című írása alapján azt mondhatjuk, hogy a valamilyen személyiségzavartól szenvedő mentális
betegek: (1) morális ágensek; (2) részt vesznek komplex, szituációfüggő, társadalmi egyeztetési
diskurzus (negotiation) a morális felelősség határairól; (3) felelősek a cselekedetük és/vagy a
személyiségvonásaik viselkedési, vagy interperszonális kifejeződéseikért; (4) tehát erkölcsi
értékelések tárgyai. [13: 190] A személyiségzavaros személy a Fischer-Ravizza elmélet alapján
egyrészt részesültek abban az erkölcsi nevelésben, ami alapján képesek cselekvő személyként
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magukra tekinteni, másrészt rendelkeznek valamilyen mértékű indok-érzékenységgel.
Bjorklund (2) pontja értelmezésem szerint arra utal, hogy a személyiségzavarral küzdő mentális
beteg képes interakcióban beszámolni arról, hogy mit tett, és ezért őt terheli a tett
következménye. Vegyünk egy példát – BSZ egy borderline személyiségzavaros egyén, ME
pedig egy mentálisan egészséges személy:
ME: Kitört az ablak. Tudsz erről valamit?
BSZ: A labda volt!
ME: És ki rúgta a labdát?
BSZ: Hát... én...
ME: Ilyet nem szabad csinálni, bárki megsérülhetett volna, és drága megjavítani.
BSZ: Sajnálom, de hát olyan mérges voltam!4
BSZ tehát képes belátni, és beszélni arról, hogy mit tett, és (3) ha nem is explicit módon, de
implicite beismerni, hogy őt illeti a felelősség a cselekedetért. Ahogy fentebb írtam, R. J.
Wallace így határozta meg az autonóm ágenst: erkölcsi fogalmakkal rendelkezik, és képes kell
lennie arra, hogy megfelelően felismerje és alkalmazza az erkölcsi indokokat. Továbbá
rendelkeznie kell azzal a képességgel, hogy képes kontrollálni a viselkedését, összhangban a
felismert erkölcsi indokokkal. Az eddigiek alapján elmondhatjuk, hogy a személyiségzavaros
egyén valamilyen mértékben rendelkezik ezekkel a képességekkel: rendelkezik erkölcsi
fogalmakkal (tudja, hogy mi helyes, és helytelen), a betegségétől és a körülményektől függően
indok-érzékeny, és az esetek többségében képes kontrollálni a viselkedését, ha pedig mégsem,
képes beismerni, hogy ő tette, esetleg őszintén bocsánatot kér, mindenesetre próbálkozik
kontrollálni a viselkedését.5
Felmerül a kérdés: vajon mennyire képes rá? 1954-ben látott napvilágot Julian Bernard Rotter,
amerikai pszichológus személyiség elmélete: olyan dichotomikus tipológiát alkotott, amelynek
központi kritériuma a locus of control, vagyis a kontroll helye. [15] A kontroll helyének
kutatására mérőeszközt is kidolgozott, amely Rotter IE–skálája néven ma is alkalmazásban van.
Manapság úgy tartják, hogy a „kontroll helye” a személyiségnek egy fontos dimenziója, amely
jelentősen meghatározza a viselkedésünket és a gondolkodásunkat. A személyiségnek eme
dimenziója lényegében attitűd, ami erősen befolyásolja a környezethez való viszonyunkat,
mégpedig olyan értelemben, hogy mennyire érezzük hatékonynak, környezet-átalakításra
képesnek a saját aktivitásunkat. Rotter abból a feltevésből indul ki, hogy az emberek életének
alakulását több tényező határozza meg: a saját döntések, és a külső körülmények. Ebből
kifolyólag fontos, hogy az emberek tevékenységük sikerét vagy kudarcát, a velük történt
dolgokat úgy tekintik-e, hogy azok a saját ellenőrzésük és befolyásuk alatt állnak, vagy úgy,
hogy valamilyen kívülről érkező tényező vagy erő alakítja azokat. Már Rotter felhívja a
figyelmet arra, hogy a két attitűd, nevelés eredményeképpen alakul ki, tehát tanult, a
szocializáció folyamatában formálódik. Mai ismeretek szerint, a kontroll hely attitűd, a
gyermekkori szociális tapasztalatok összegzéséből jön létre kondicionálás útján, és fontos része
az énképnek is, amely nagyban függ a szülői nevelési magatartásától, hogy a gyerek
kompetensnek éli-e meg magát. A siker vagy a kudarc okának önmaguk cselekedeteiben való
keresését a gyerekek úgy képesek elsajátítani, ha felismerik a viselkedésük, és annak
következményei közötti ok-okozati kapcsolatot, vagyis a cselekedeteik következményeiért

A borderline személyiségzavarnál a személyt inadekvát intenzív harag vagy a harag kontrollálásának nehézsége
(pl.: gyakori dühkitörések, ismétlődő verekedés) jellemzi.
5
A pszichopaták például az őszinte bocsánatkérésre, és nincs morális belátása. Lásd bővebben [14]
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vállalt felelősségen keresztül. [16] A kontroll kérdésében két típust különböztethetünk meg: a
belső és a külső kontrollos személyt.
A belső kontrollos (Internals) személyek azok, akik hisznek abban, hogy a dolgok kimenetelét
saját maguk befolyásolhatják a viselkedésükkel; hogy ha valamit el akar érni vagy ha meg
akarja változtatni környezetét, ez kizárólag tőle függ. Úgy tartja, hogy sorsának alakulása
kizáróan önnön sajátosságainak és döntéseinek függvénye. A belső kontrollos személyek
jellemzői többek között: felelősséget vállalnak tetteikért, képességeiknek megfelelő feladatot
választanak, siker orientáltak, jobban alkalmazkodnak a különböző helyzetekhez, magasabb a
frusztrációs toleranciájuk, jobban tűrik az akadályokat, kitartóbbak a feladatvégzésben,
kevesebbet szoronganak, és a szorongásuk serkentő jellegű. Érdekes tény, hogy a belső
kontrollosok siker után emelik, kudarc után csökkentik az elvárásaikat (aspiráció).
A dimenzió másik végén lévő külső kontrollosnak nevezett személyek (Externals) úgy
gondolják, hogy a dolgok mindig valami rajtuk kívülálló tényező miatt történnek úgy, ahogy
történnek. Úgy észlelik, hogy az események következményei nem teljesen a saját
cselekedeteiktől függenek, inkább a szerencse, a véletlen, a sors, a befolyásos személyek vagy
épp a kiszámíthatatlanság határozzák meg a történéseket. Ezeknél a külső kontrollos
személyeknél a következő jellemvonásokat találták: feladatválasztáskor vagy nagyon könnyű,
vagy nagyon nehéz feladatot választanak, igényszintjüket (aspirációjukat) a „szerencse
forgandó” elve alapján siker után csökkentik, kudarc után növelik. Többet szoronganak, és a
szorongás náluk inkább bénítóan hat. [17: 28-29]
Melyik típusú ember lehet ez alapján a személyiségzavaros egyén? Úgy vélem, nehéz lenne
őket egyértelműen besorolni, a „minden személyiségzavaros személy külső kontrollos
személy” állítás minden bizonnyal túl erős, és valószínűleg nem igaz – éppúgy, ahogy az
ellentettje. A kérdés megválaszolásához a korábban említett Rotter skálája segítségünkre lehet.
[18] A kérdőívnek 29 tétele van, és mindegyik tétel két állításból áll; a vizsgálati személyeknek
ki kell választaniuk azt az állítást, amelyik a legjobban megközelíti saját maguknak a dolgokról
alkotott felfogását. Például: (A) Rajtam múlik, hogy mi történik velem. (B) Néha úgy érzem,
hogy nem tudom eléggé kézben tartani az életem alakulását. Stephen Nowicki szerint a legtöbb
ember valahol a két szélsőség közé esik, viszont a külső kontrollosokat nagyobb eséllyel
diagnosztizálják depresszióval, szorongással, bipoláris zavarral, skizofréniával, vagy
hiperaktivitással, figyelemzavarral; a belső kontrollosokat pedig kifejezetten szervi
megbetegedésekkel: Parkinson-kór, cukorbetegség, szívbetegség. [17: 30-31] Valószínűleg a
mentálisan egészséges emberek között sincsenek „tiszta típusok”, minden emberben van
bizonyos mértékű bizalom az erősségeiben, és ugyanúgy valamilyen fokú bizalmatlanság más
képességeit illetően. A skálán a példában említett BSZ feltehetően inkább a külső kontrollos
személyiségtípusba esik az alapján, hogy először a labdát jelölte meg önmaga helyett
cselekvőnek – ez azonban nem jelenti azt, hogy teljes mértékben tagadná a cselekvőképességét.
A beteget gyakran maga a külső kontroll érzése is akadályozhatja az önkontroll gyakorlásában,
illetve az autonóm cselekvésben.
Tanya Luhrmann szerint a mentális betegség a személy élettapasztalatához, és jövőjéhez
tartozik, nem pedig valami külső, önkényes dolog. A beteg választhat, hogyan küzd meg vele:
az ismétlődő öngyilkossági gondolatokkal, a dühkitörésekkel, a szorongásokkal. Luhrmann
szerint a betegség nem olyan dolog, ami felett nincs befolyása a személynek, hanem valami,
ami felett potenciálisan „főnök” lehet [19: 276] – hogy milyen mértékben, arra a Rotter skála
adhat egyfajta választ. Bjorklund is ezt a nézetet támogatja: bár a személyiségzavaros egyén
karakterét a befolyásán kívül eső körülmények alakították ki, és döntéseinek értéke az adott
körülményektől függ, a személyiségzavaros egyén ezek ellenére is képes hatékony önkontrollt
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gyakorolni. A személyiségzavarban szenvedő személyek képesek megérteni és értékelni az
indokokat egy-egy cselekedet kapcsán, és képesek eldönteni, hogyan cselekedjenek. Továbbá
képesek beszámolni a viselkedésükről (azaz elmagyarázzák a szándékaikat, ahogyan miért
tették – ahogyan BSZ is teszi a példában). Tudják, hogy cselekedeteik a sajátjaik és jogosan
tulajdoníthatók nekik, bár hajlamosak másokat hibáztatni a körülmények miatt, ami ahhoz a
cselekedethez vezetett, amit végrehajtottak. A társadalmi körülményeik korlátjain belül
szabadon választanak (többé-kevésbé) és a választásaikkal összhangban járnak el. [13: 195196]
Visszatérve Scanlon harmadik állításához: nem igaz tehát, hogy fel kell függesztenünk az
erkölcsi ítéleteinket a mentálisan beteg személy esetében – inkább változtassuk meg őket, s a
fokozati felelősség perspektívájából vizsgáljuk meg az esetet.
Még ha durvának is tűnik a személyiségzavarban szenvedőket hibáztatni, a felmentés azzal a
következménnyel járna, hogy feddhetetlenek lennének. Ha elutasítjuk a mentális betegek mint
morális ágensek koncepcióját, azzal azt tagadjuk, hogy ők teljes értékű emberek, aki jogosultak
a felelősségvállalás társadalmi gyakorlatában való részvételre, és a cselekedeteik jogosan
tulajdoníthatók nekik. A mentális beteg felelős ágens, s bár a betegségéért nem felelős, tárgya
az erkölcsi értékeléseinknek (dicséret, hibáztatás), akár kifejezzük, akár nem. [13: 197]
Továbbá megérdemli, hogy a társadalom teljesjogú tagjaként kezeljék – értve ezalatt a pozitív
és negatív aspektusokat is.
7. Összegzés
A mentálisan beteg személyekkel kapcsolatban a legtöbb esettanulmány arról szól – és ezzel
találkozunk a médiában is –, hogy az illető megölt valakit. A statisztikák azonban azt mutatják,
hogy háromszor nagyobb a valószínűsége annak villámcsapás öl meg, mint egy mentálisan
beteg személy: a mentális betegség önmagában nem magyarázza az erőszakot. Számos
tanulmány kimutatta, hogy a pszichiátriai problémákkal küzdő személyek bűncselekményeit
általában nagy pontatlanságokkal hozzák le az újságok, hamis benyomást keltve így a
betegségről. Ezzel a folyamatosan téves megfogalmazással nem meglepő, hogy a közvélemény
a mentális betegséget könnyű magyarázatnak tartja a szívszorító események számára.
Dolgozatommal arra (is) szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy igen, van olyan mentális
beteg, akiből gyilkos lesz, de ne tartsuk azt a milliónyi embert felelősnek a gyilkos tettéért, akik
mentálisan betegek. És ne mondjuk azt, hogy az az egy nem felelős a tettéért. A fokozati
felelősséggel megadhatjuk a lehetőséget arra, hogy a társadalom értékes, teljesértékű tagjaként
tartsuk számon a mentális betegségben szenvedőket.
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Abstract
In my recent study I examine the foreign policy of the United States towards Iraq. After the
2003 war between Iraq and the United States many experts and journalists said that it was an
unnecessary and avoidable war. I think it was an inevitable consequence of the common history
of these two countries.
The Middle East was a key territory for the United States in the 20th century. There are vast
reserves of crude oil in the region and produce and export most of the oil used across the World.
Besides this, the Middle East is suffering from economic, social and religious problems and
conflicts. During the Cold War the value of the region increased significantly for the United
States, it attempted to seize control over the crude oil shipments and delivery routes.
The importance of the Middle East roses dramatically after the United States lost its most
important ally in the region following the Iranian Islamic Revolution. The tension increased
further after the invasion of Afghanistan by the Soviet Union. The United States started to feel
the stability of the crude oil shipments passing through the Strait of Hormuz threatened. After
these events President Jimmy Carter announced the Carter Doctrine which firmly stated that
the United States considered it vital if any foreign power tried to gain influence in the Middle
East. In that case the United States was ready to use its armed forces to protect their interest.
After the fall of the Baghdad Pact – or Middle East Treaty Organization – in 1958, the United
States never considered Iraq as a possible ally again. After the Iranian Islamic Revolution and
Saddam Hussein’s attack on Iran, the goal of the United States was that neither Iraq nor Iran
would win the war. In 1990 when Saddam Hussein attacked Kuwait for its accumulated debt,
he became the demonized enemy of the United States.
After these events a straight line led to an increasingly cold relationship and eventually to a war
that caused Saddam Hussein’s removal from power.
Keywords: Iraq, Carter Doctrine, Gulf War, Iraq War, Coalition of the Willing
1. Introduction
In my recent study I examine the foreign policy of the United States towards Iraq. After the
2003 war between Iraq and the United States many experts and journalists said that it was an
unnecessary and avoidable war. I assume it was an inevitable consequence of the common
history of these two countries.
For my study I used the available historical literature, the reminiscences of George H. W. and
George W. Bush and the available historical documents such as the transcript of the 1980 State
of the Union Address and the Iraqi Freedom Act.
In my study I use the interpretation of United States Central Command (USCENTCOM) for
the Middle East instead of the geographical.
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2. Short History of Iraq after World War II
At the end of the World War Iraq was a Kingdom ruled by a Hashemite king named Faisal II.
The country was in a stabile alliance with the United Kingdom and the United States and on
February 24, 1955 signed a treaty named Bagdad Pact. The aim of the United States was to
create a NATO-like defense organization in the Middle East and to enclose the Soviet Union
on all sides. But the plan failed when a coup d’état led by General Abd al-Karim Qasim
overthrew the king and proclaimed a republic.[1]
The United States overlooked the fact that the Iraq Kingdom was not a stabile country. During
the Second World War an Axis – mostly the Third Reich – supported coup tried to seize power
in Iraq, but the British Forces prevented it. At that time Iraq was a poor country and antimonarchist parties developed in illegality and the officers of the armed forces created their own
conspirator groups like the Free Officers Movement in Egypt. After they seized power, they
murdered the Royal family and started reforms and immediately stepped out of the Bagdad Pact
which meant the end of it.[2]
In 1963 the Baath Party supported by its own militia and some radical officers of the armed
forces seized power. They killed Qasim and started a massacre in Baghdad. The regime
inherited some border frictions with Iran and Kuwait.[3]
Saddam Hussein started to gain power after the Baath Party had gained full power over Iraq. In
the 1970’s Hussein gradually became the most powerful man in Iraq. By 1976, Saddam became
a General of the Iraqi Armed Forces and a strongman of the system. In 1979, Saddam forced
al-Bakr, the leader of Iraq to resign and formally announced himself the president of Iraq.[4]
3. 1979: The Year when everything changed
In 1978, protests started in Teheran, Iran. The people protested the oppression and
impoverishment. The situation became untenable and Mohammed Reza Pahlavi Shah left Iran
on January 16, 1979. On February 2, 1979, Ruhollah Khomeini ayatollah returned from exile
and on April 2 proclaimed the Islamic Republic of Iran. The Supreme Leader was the
ayatollah.[5]
In addition, the Soviet Union – after repeated pleading by the communist government – invaded
Afghanistan at the end of the year.[6]
It was a devastating strike for the United States’ interests in the Middle East. Within a year it
lost its most valuable ally in the region and their archenemy was dangerously close to the Strait
of Hormuz, the only sea passage of the Persian Gulf – and the key point for crude oil shipments.
The Carter administration had to react to these events: the Carter Doctrine was born.
Jimmy Carter announced his new foreign policy doctrine in his 1980 State of the Union speech
on January 21, 1980. In this speech, Carter proclaimed the Middle East as a vital area for the
United States and stated that “an attempt by any outside force to gain control of the Persian
Gulf region will be regarded as an assault on the vital interests of the United States of America,
and such an assault will be repelled by any means necessary, including military force.”[7]
Otherwise sadly for Iraq, the Unites States found its new ally in Saudi Arabia. The Saudi
government tried to approach the United States and the Carter, and later the Reagan
administration welcomed this move. For example, Carter permitted the sale of 60 modern
fourth-generation McDonnell Douglas F-15 Eagle interceptor jets to Saudi Arabia despite
Israel’s protest. The bonds were also tightened between the United States and Oman, Egypt,
Somalia and Jordan, but, especially under President Reagan loosened with Israel.[8]
President Reagan wanted to keep some distance with Israel because he wanted the support of
the Saudis and Egyptians. The relationship became cooler when the United States sold Airborne
Warning Systems (AWACS) to Egypt and Saudi Arabia and when Israeli fighter jets bombed
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an Iraqi nuclear facility while it was under construction – the American Government
condemned the attack. [9]
At that time Iraq had a closer relationship with the Soviets because of former weapon
businesses. Moreover, Saddam Hussein announced his Pan-Arab Charter in February 1980. The
Charter was rejected by all the Arabian countries. The Gulf states rejected the idea of the
deployment of US troops to their lands, too. [10]
4. "They will be the architects of their own destruction"
After the failed attempt to create a Pan-Arab empire, Saddam and his regime started to worry
about the Shia danger. The Iraqi regime worried that the Shia people of Southern Iraq would
rebel against the government with Iranian support.[11] Iraq tried to occupy the Iranian
provinces on the Eastern bank of the Shatt al-Arab. The Iraqi war plan hoped for a Blitzkrieglike victory over the Iranian forces, but it failed, and the war quickly turned into a Great Warlike trench warfare.[12]
The Reagan administration considered the war as an opportunity to weaken Iran, but at the same
time tried to achieve that Iraq could not accomplish its war goals. To support Iraq the United
States gave loans to Iraq, then Iraq bought Western-made weapons like Mirage fighter jets from
France and American-made guided bombs from Saudi Arabia and Egypt. The Sunni states like
Kuwait and Saudi Arabia also gave loans to Iraq. The consequence was that the Iraqi Armed
Forces became the best equipped military force in the region – not counting the Israeli.[13]
But it had an unwanted side effect: Iraq became indebted to an extreme level.[14]
Additionally, in the 1980’s, the Kurdish people in Northern Iraq started a rebellion against
Baghdad’s rule. By 1988 the situation became untenable and the Iraqi Government started
worrying about a secession. To prevent this Saddam attacked the Kurds, used chemical
substances including VX1 and sarin2.[15] Later Saddam disclaimed his personal responsibility,
as he said it was an order from some rouge General of the Army or the Republican Guard. But
it did not matter for the United States; Saddam quickly became one of the most hated men in
the American Government.[16] But back in 1988, the United States did not have any interest in
accusing Iraq for the Halabja attack, instead, the Government and the Senate officials blamed
Iran.[17]
5. “Alea iacta est”
In 1989, George H. W. Bush became the 43rd president of the United States of America. The
Bush family and other administration members had close bonds to the Royal family of Saudi
Arabia. Meanwhile the relationship with Saddam was ice cold.
When the Cold War and the friction with the Soviet Union came to an end, in the Persian Gulf
the tensions increased. Whilst officially Iraq won the war over Iran, the borders stayed
unchanged, small skirmishes and artillery bombings were everyday events alongside the
Southern section of the border.[18] But the main problem was not Iran – it was Kuwait.
Kuwait is a small country between Saudi Arabia and Iraq, which has rich crude oil fields. In the
past Kuwait was part of the Vilayet of Basra but it was a British protectorate from the early 20th
century. In 1961, Kuwait gained independence.[19]

Venomous agent X. It is a synthetic chemical compound first made by British scientists in the 1950’s. It was
used as a chemical weapon in the 20th century many times and it was banned by the Chemical Weapons
Convention, in 1993.
2
It is an extremely toxic synthetic compound, similarly to VX it was used as chemical weapon. It was – possibly
– developed by German scientists in the 1940’s and banned by the Chemical Weapons Convention, in 1993.
1
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Kuwait was the main financer of Iraq’s war and at the end of it Bagdad had a 65 billion-dollar
debt. Shortly after the ceasefire with Iran, a commercial “war” started. Kuwait and the United
Arabian Emirates exceeded their OPEC3 quotes, which caused lower cured oil prices. Iraq
considered this an attack against Iraq – and other OPEC states’ – economy and income but Iraq
also claimed that Kuwait did cross-border oil drilling and tapped the Southern fields of Iraq.
Kuwait, of course, rejected these accusations.[20]
In the summer of 1990, the CIA4 and the DIA5 reported Iraqi Army troop movements close to
the Kuwaiti border. The Bush administration’s officials started worrying about a new war in
the Gulf but the close allies, King Fahd of Saudi Arabia and Hosni Mubarak, President of Egypt
tried to calm down the Warhawks. They said to President Bush that it was an Arab internal
affair and they were sure they could smooth the problems with negotiations. They were wrong.
On August 2, 1991 Iraqi forces invaded Kuwait. [21]
But before that, Saddam did not miss the opportunity to accuse his “Arab brothers”. He accused
them of giving over their countries at the mercy of the Americans and called on his creditors to
release some of Iraq’s debt. He also called on Kuwait to pay an additional 1 billion dollars as a
compensation because of the for the “use” of Southern Iraqi oil fields.[22]
The United States’ Ambassador to Iraq, April Glaspie met Saddam on July 25, 1990, and told
President Bush’s opinion about the situation: the United States wanted to improve the
relationship with Iraq, but the president was worrying about the troop movements close to the
border. Despite this the United States treated the situation as an Arab-Arab political conflict
and stated that “the Kuwait issue is not associated with America”. Saddam stated that he would
attempt a final negotiation with Kuwait.[23]
In her report, Ambassador Glaspie stated that Saddam did not want a war and tried to avoid it.
She stated that Saddam wanted a friendly relationship with the United States of America and
for this he would cooperate with the President of Egypt Hosni Mubarak to settle the tense
situation.[24]
Ambassador Glasipe may have overlooked the threatening in Saddam’s words, maybe she did
not want or could not take that seriously, anyhow she made a terrible mistake. Maybe if she had
reported to Secretary Baker6 that Saddam was ready to use weapons against Kuwait, the United
States could have prevented that, but after August 2 that did not matter anymore. Iraq tried to
seize absolute power in the Middle East and the United States had to react – and the reaction
was devastating for Iraq and the Iraqi-U.S. relations too.
But Ambassador Glaspie was not the only person who did not believe the threat could be real.
After intelligence agencies found out about the preparations of the Iraqi forces, Secretary Dick
Cheney7 met with Prince Bandar, the Saudi delegated Ambassador to Washington and they
consulted about the situation. The Saudis did not want to believe that Saddam could attack
Kuwait and denied from the United States to send troops and fighter jets to Saudi Arabia. After
the invasion between August 2 and 4, Cheney renewed his attempts and finally got the green
light to meet with King Fahd. Cheney and General Schwarzkopf8 met the King in Riyadh and
briefed him about the OPLAN 1002-909 – the plan of how to defend Saudi Arabia and take
3
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Central Intelligence Agency.
5
Defense Intelligence Agency.
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Secretary of State James Addison Baker III; in office as Secretary of State: 1989-1992.
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Secretary of Defense Richard Bruce Cheney; in office as Secretary of Defense: 1989-1993; as Vice President:
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back Kuwait from the Iraqis. After the meeting King Fahd officially asked the United States to
deploy troops on Saudi lands and protect the country.[25]
The National Security Council (NSC) considered all available options, senior officials of the
Bush administration wanted to avoid war. CJCS10 General Colin Powell11 was the main
supporter of the “Peace Faction”, he was afraid of the power of Saddam’s Army and did not
want the United States to get stuck in an endless conflict. But after a long-long debate, everyone
in the administration had to see there was no other option but to use force to remove Saddam
from Kuwait.[26]
Bush and his officials worked close with the United Nations Security Council and consulted
their decisions with the Soviets and personally with Mikhail Gorbachev. The Council accepted
a series of resolutions.[27] On November 29, they accepted Resolution 678. It gave Saddam a
final chance to withdraw from Kuwait, until January 15, 1991, unless the gathering coalition
led by the United States was authorized “to use all necessary means” to restore the integrity of
Kuwait and remove Iraqi troops from the area.[28]
At this point, the relationship between the United States and Iraq hit the bottom and never rose
again. But Saddam did not realize how much he was in trouble.
He tried to make two major peace offers to the United States: in the first one, through National
Security Adviser Brent Scowcroft he said he would withdraw from Kuwait, allow foreigners to
leave and was ready to make an oil agreement with the United States which was satisfactory
for both countries, in return, he wanted guaranteed access to the Kuwaiti part of the Southern
Iraqi Rumaila oil fields and two small Kuwaiti islands. In the second proposal, just weeks before
the expiration of the final withdrawal date, Saddam offered he would withdraw and dismantle
his WMA’s12 after all foreign troops left the region, an agreement was reached in the Palestinian
issue and Israel also dismantled its WMA’s.[29]
Both proposals were absurd, and the United States refused both, wanted an unconditional
surrender and the implementation of the former UN resolutions. Moreover, both proposals came
through various indirect channels, and Saddam personally never contacted President Bush or
any high-ranking officials.
January 15, 1991 came, and Iraqi troops were still in Kuwait, so the Operation Desert Shield
gave its place to the Operation Desert Storm. A month-long bombing campaign started and in
the last phase of the raids the ground campaign also started, on February 24. It was fast and
devastating, and after a 100-hour long campaign, President Bush declared the liberation of
Kuwait and a ceasefire. Many oil wells were destroyed and the collateral damage in the Iraqi
cities was huge.[30]
But the war caused devastating damage to the Iraqi-U.S. relations too. During the preparations,
Saddam started an aggressive anti-imperialist, anti-Western, anti-UN and anti-American
campaign in Iraq, and it continued after the war.[31]
6. “Fear will keep them in line”
The UN resolutions and the American officials’ formal declarations never said a word about
removing Saddam from power, but it became the unofficial American policy towards Iraq.
For this, the United States started supporting the Kurdish people in the North. Then the Kurds
rebelled, but Saddam’s Army started an offensive and bombing campaign – this time without
chemical weapons. Besides this, the Iraqi government continued to drain the Mesopotamian
marshes at a faster pace and to displace the Marsh Arabs, because they were Shias, and the Iraqi
10
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regime feared from a pro-Iran rebellion in the Sothern region. The Iraqis attacked the Marsh
Arabs’ settlements, killing many of the inhabitants. To react to the atrocities, the United States
established no-fly-zones in Northern and Southern Iraq to prevent Iraqi air raids, but that was
all the help they could give to the Kurds and the Marsh Arabs.[32]
President George H. W. Bush and his Government wanted to keep all the provisions and did
not want to go beyond the power they got from the United Nations. The Gulf War was the first
major test of the new world order established at the end of the Cold War and it was important
for the United States to look like one member of this community instead of a superior. The Gulf
War was a unique opportunity for the international community to remove Saddam Hussein from
the head of Iraq and establish a new order in the country, but they missed it and it remained an
unfinished job.
On January 20, 1992, a new president took office in the White House. William “Bill” Jefferson
Clinton became the 42nd president of the United States of America, the first Democrat after 12
years of Republican reign. Like every Democrat, he also wanted to deal mainly with domestic
problems rather than with foreign affairs, but the international situation changed the course of
events.[33]
The 1990’s was the decade when international terrorism was on the rise, and the Clinton
administration had to deal with it. Between 1993 and 2000, terrorists attacked American targets
more than five times. In response, Bill Clinton ordered the bombing of targets in Sudan.[34]
But that is another story. As for Iraq, the government of the United States was angry, because
Saddam’s regime violated and transgressed the UN resolutions several times. In 1998, a twoparty bill was sent to Congress and passed by an overwhelming majority both in the House of
Representatives and the Senate. The Iraq Liberation Act stated as an official goal of the United
States to remove Saddam and his party from power and establish a democratic Iraq. It did not
authorize the president to use military power to achieve these goals, instead, the purpose was
to support opposing groups. “The President is authorized to direct the drawdown of defense
articles from the stocks of the Department of Defense, defense services of the Department of
Defense, and military education and training for organizations.”[35]
This bill was a major step forward on the road which was started almost seven years earlier.
The United States finally stated as an official goal to remove Saddam Hussein and establish an
Iraqi democracy. Bill Clinton later in the year of 1998 ordered bombing runs and cruise missile
attacks against Iraq – as he ordered earlier against Sudan – but the Saudis and other Gulf states
did not support these steps and stated that they will never allow the American Forces to use
their airfields as bases for the attacks against Iraq.[36]
In the 2000’s presidential election the Democrat candidate, former Vice-President Al Gore lost
against the Republican candidate George W. Bush, eldest son of former President George H.
W. Bush.
7. We will finish what you started
George W. Bush – as many others before – started his presidency with an ambitious domestic
agenda, but his Cabinet was full of veterans of security and foreign policy from former
Republican administrations. First, there was Vice-President Dick Cheney, a former Secretary
of Defense, then Secretary of Defense Donald Rumsfeld, Secretary of State and retired General
Colin Powell, and many others. Bush stated in his memoir that he wanted experienced and
trustful men in the administration’s key positions.[37]
Many journalists called the newly elected president and his Cabinet as a bunch of Warhawks
and many more journalists saw these prophets to be verified in retrospect of the events. I do not
assume the Bush administration planned a war against Iraq before, during or right after the
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electoral process, but whatever their plan was, that sank to the bottom of the Hudson Bay on
September 11, 2001.
The 9/11 attacks were the deadliest terror attacks in history. Almost 3000 people died and more
than 6000 were injured. The 9/11 Commission found fatal shortcomings inside the intelligence
community and the cooperation between the agencies.[38]
At the Oval Office, the Cabinet members started considering the options. It was obvious who
was responsible for the attacks: Usama bin Ladin. The United States less than a month after
9/11 invaded Afghanistan, but the senior officials started to discuss the possible responsibility
of Iraq in the attacks. Besides, the National Security Council discussed the issue of the Iraqi
WMD’s. There was a consensus between the administration members that Iraq could be a threat
to world peace and the American interests in the Middle East. Secretary of Defense Rumsfeld
within his own sphere of competence instructed General Tommy Franks, commander of
CENTCOM to prepare an offensive war plan against Iraq.[39]
For the first time after World War II, the United States’ government made a unilateral turn.
After World War II the United States always tried to conduct a bilateral or multilateral foreign
policy. But after the 9/11 attacks, the United States made a turn in foreign relations and started
acting as the world’s only superpower and to conduct a unilateral policy. Its first step was the
Authorization for Use of Military Forces Against Terrorist. This Act legalized the invasion of
Afghanistan.[40]
But the real message to the world was the Axis of Evil speech of President Bush which was his
State of the Union address of 2002. In this, he called North Korea, Iraq and Iran the Axis of
Evil. However, President Bush stated many times in this address that the United States wanted
to work together with its partner states, but also stated that “The United States of America will
not permit the world's most dangerous regimes to threaten us with the world's most destructive
weapons. (…) Our first priority must always be the security of our nation, and that will be
reflected in the budget I send to Congress.” The main idea of this address was if these regimes
had WMD’s then they would possibly sell them to terrorist groups and the United States should
– if necessary – act alone against these states.[41]
Sometime in the middle of 2002, the decision was made about the war against Iraq and the State
Department quickly started to gather a coalition and legalize the war before the United Nations.
At the “Home Front”, on October 11, 2002, both houses of Congress voted for the war mandate
to the president. The authorization was supported by prominent Democrats, including Hilary
Clinton, Joe Biden and John Kerry.[42]
On the other hand, the United Nations ordered a full-scale investigation against Iraq in
November 2002, in the UN Resolution 1441. The investigators, led by Swedish diplomat Hans
Blix started their work, but the Iraqi government did not provide full cooperation. In his
application reports Blix only reported that Iraq only provided a little cooperation and was more
open than before – when Saddam simply expelled the investigators from Iraq.[43][44]
Saddam made an offer through the President of Egypt, Hosni Mubarak to avoid war: “he’s
indicated he would be prepared to go into exile if he’s allowed to take $1 billion and all the
information he wants about weapons of mass destruction”. The United States – obviously –
refused this offer.[45]
The United States formed a coalition, later called the Coalition of the Willing. It was based on
different interests, and unlike the coalition of the Gulf War did not have official UN permission
to use all necessary means. On March 20, 2003, the Operation Iraqi Freedom was started, and
the U.S. and British forces quickly defeated Saddam’s regime, and ended an issue which was
opened back in 1990.[46]
Later many Representatives and Senators explained why they voted in favor saying that they
were misled by the Bush administration. The United Nation’s members explained it in a similar
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way. It was possible, but the Oval Office and the senior White House staff members were also
misled by the intelligence agencies.
In the early 2000’s and mostly after the 9/11 shock, the director of the CIA, George J. Tenet
treated the agencies as a faithful service company. They provided to the White House with what
they assumed the officials wanted to hear. These pieces of information were used to plan a
foreign policy strategy to support the arguments of the administration about Iraq and also these
items of information were sent to the Congress’ commission members.[47]
8. Conclusion
The United States never had a good relationship with Iraq, even at the most temperate times,
under President Reagan. During and after the Gulf War, the friction between the two states was
untenable and always carried the possibility of a new war. Under President Clinton, the gap
between the states become a canyon. The Clinton administration stated the removal of Saddam
as an official goal.
After the 9/11 attacks the Bush administration started an aggressive foreign policy against
international and state sponsored terrorism. In this imaginary list Iraq’s “name” was at the top
right after Afghanistan. The United States did everything to start a war, and Saddam did
everything to make it happen. Their moves – the ridiculous peace offer and the obstruction of
the investigation – were obvious signs that there was something to hide.
With these tendencies, the war was inevitable. The argument of the United States was coherent
and logical, and it seemed that they had strong evidence. Of course, with the wisdom of posterity
we can say some of the evidences and arguments was false and fake. But despite all these,
Saddam Hussein made enough horrific decisions, and atrocities against his own people and
foreign countries, to justify the United States moves to remove from his position. In the 20th
century, human rights had a special position in American foreign policy, especially after the
presidency of Jimmy Carter.
Moreover, the three consecutive presidents of the United States prepared the situation which
developed into a full-scale war. With the official policy to remove Saddam, the United States
had no other choices than – sooner or later – invade Iraq.
References
[1] J. Nagy László: Az ummától a nemzetállamig. Az arab országok története a 19-20.
században. Szeged: SZTE Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2009
[2] J. Nagy László, Ferwagner Péter Ákos: Az arab országok története 1913-2003. Szeged:
JATEPress, 2004
[3] J. Nagy László: Az ummától a nemzetállamig. Az arab országok története a 19-20.
században. Szeged: SZTE Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2009
[4] Karsh, Efraim, Rautsi, Inrai: Saddam Hussein. A political biography. New York, NY:
Grower Press, 2003
[5] Gazdik Gyula: A közel-keleti térség. In: 20. századi egyetemes törrténet II. Európán kívüli
világ. (szerk.: Németh István). Budapest: Osiris Kiadó, 2006
[6] Gazdik Gyula: A közel-keleti térség. In: 20. századi egyetemes törrténet II. Európán kívüli
világ. (szerk.: Németh István). Budapest: Osiris Kiadó, 2006
[7] State of the Union Address: Jimmy Carter (January 21, 1980) Letöltve 2019. május 9-én az
Infoplease weboldaláról: https://www.infoplease.com/homework-help/us-documents/stateunion-address-jimmy-carter-january-21-1980
[8] Magyarics Tamás: Az Egyesült Államok külpolitikájának története: mítosz és valóság,
érdekek és értékek. Budapest: Antall József Tudásközpont, 2014

71

[9] Magyarics Tamás: Az Egyesült Államok külpolitikájának története: mítosz és valóság,
érdekek és értékek. Budapest: Antall József Tudásközpont, 2014
[10] J. Nagy László: Az ummától a nemzetállamig. Az arab országok története a 19-20.
században. Szeged: SZTE Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2009
[11] J. Nagy László, Ferwagner Péter Ákos: Az arab országok története 1913-2003. Szeged:
JATEPress, 2004.
[12] Babos László, Papp Tamás: A modern kor háborúi és csatái. Budapest: Zrínyi Kiadó, 2009.
[13] Phythian, Mark: Arming Iraq: How the U.S. and Britain Secretly Built Saddam's War
Machine. Boston, MA: Northeastern University Press, 1997
[14] Woodward, Bob: A parancsnokok. Budapest: Osiris Kiadó, 1996
[15] McDuffe, Allen: Before Syria, the U.S. was complicit in a 1988 chemical weapons attack
in the Middle East. 2017. Letöltve 2019. május 11-én a Timeline webldaláról:
https://timeline.com/halabja-chemical-attack-kurds-794abf43f862
[16] Nixon, John: Szaddam kihallgaótja voltam. Egy CIA-elemző emlékei. Budapest:
Akadémiai Kiadó, 2017
[17] McDuffe, Allen: Before Syria, the U.S. was complicit in a 1988 chemical weapons attack
in the Middle East. 2017. Letöltve 2019. május 11-én a Timeline webldaláról:
https://timeline.com/halabja-chemical-attack-kurds-794abf43f862
[18] Torma Béla, Wagner Péter: Homokvihar Bagdadban – Magyar katonák az iraki
válságkezelésben 1991-2011. Budapest: Zrínyi Kiadó, 2014
[19] J. Nagy László, Ferwagner Péter Ákos: Az arab országok története 1913-2003. Szeged:
JATEPress, 2004
[20] Simmons, Geoff: Iraq From Sumer to Post-Saddam. New York, NY: Palgrave MacMillen,
2004
[21] Woodward, Bob: A parancsnokok. Budapest: Osiris Kiadó, 1996
[22] Simmons, Geoff: Iraq From Sumer to Post-Saddam. New York, NY: Palgrave MacMillen,
2004
[23] Gulf War Documents: Meeting between Saddam Hussein and US Ambassador to Iraq
April Glaspie. 2012. Letöltve 2019. május 11-én a Global Research weboldalráól:
https://www.globalresearch.ca/gulf-war-documents-meeting-between-saddam-hussein-andambassador-to-iraq-april-glaspie/31145
[24] Saddam’s message of friendship to President Bush. Letöltve 2019. május 11-én a
WikiLeaks oldaláról: https://wikileaks.org/plusd/cables/90BAGHDAD4237_a.html
[25] Woodward, Bob: A parancsnokok. Budapest: Osiris Kiadó, 1996
[27] Bush, George H. W., Scowcroft, Brent: A World Transformed. New York, NY: Vintage
Books, 2011
[27] Bush, George H. W., Scowcroft, Brent: A World Transformed. New York, NY: Vintage
Books, 2011
[28] Resolution 678. Letöltve 2019. május 12-én a UNSCR weboldaláról:
http://unscr.com/en/resolutions/678
[29] Bush, George H. W., Scowcroft, Brent: A World Transformed. New York, NY: Vintage
Books, 2011
[30] Torma Béla, Wagner Péter: Homokvihar Bagdadban – Magyar katonák az iraki
válságkezelésben 1991-2011. Budapest: Zrínyi Kiadó, 2014
[31] Torma Béla, Wagner Péter: Homokvihar Bagdadban – Magyar katonák az iraki
válságkezelésben 1991-2011. Budapest: Zrínyi Kiadó, 2014
[32] Iraq: No Fly Zones. 2009. Letöltve 2019. május 13-án a National Archies weboldaláról:
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20171123122521/http://www.iraqinquiry.org.uk/
media/223045/2009-11-06-briefing-mod-iraq-no-fly-zones.pdf

72

[33] Hahner Péter: Az Egyesült Államok elnökei. Átdolgozott, bővített 2. kiadás. Budapest:
Maecenas Kiasó, 2006
[34] Statement of William S. Cohen to The National Commission on Terrorist Attacks Upon
the United States. 2004. Letöltve 2019. május 13-án a 9-11 Commission weboldalráól:
https://www.9-11commission.gov/hearings/hearing8/cohen_statement.pdf
[35] Iraq Liberation Act. Letöltve 2019. május 12-én a Government Publishing Office
weboldaláról:
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-112/pdf/STATUTE-112Pg3178.pdf
[36] Conversino, Mark J.: Operation DESERT FOX: Effectiveness With Unintended Effects.
2005. Letöltve 2019. május 13-án az Air Force University weboldaláról:
https://www.airuniversity.af.edu/Portals/10/ASPJ/journals/Chronicles/conversino.pdf
[37] Bush, George W.: Döntési helyzetek. Budapest: Ulpius-ház Könyvkiadó, 2010
[38] The 9/11 Commission Report. 2004. Letöltve 2019. május 13-án a 9-11 Commission
weboldaláról: https://9-11commission.gov/report/911Report.pdf
[39] Woodward, Bob: A támadás terve. Budapest: Geopen Kiadó, 2004
[40] Magyarics Tamás: Az Egyesült Államok külpolitikájának története: mítosz és valóság,
érdekek és értékek. Budapest: Antall József Tudásközpont, 2014
[41] Transcript of President Bush's first State of the Union address, delivered to Congress
Tuesday night. 2002. Letöltve 2019. május 13-án a CNN weboldaláról:
http://edition.cnn.com/2002/ALLPOLITICS/01/29/bush.speech.txt/
[42] Bush, George W.: Döntési helyzetek. Budapest: Ulpius-ház Könyvkiadó, 2010
[43] Magyarics Tamás: Az Egyesült Államok külpolitikájának története: mítosz és valóság,
érdekek és értékek. Budapest: Antall József Tudásközpont, 2014
[44] Hans Blix’s briefing to the Security Council. 2003. Letöltve 2019. május 8-án a The
Guardian weboldalról: https://www.theguardian.com/world/2003/feb/14/iraq.unitednations1
[45] Webb, Jason: Bush thought Saddam was prepared to flee: report. 2007. Letöltve 2019.
május 13-án a Reuters weboldaláról: https://www.reuters.com/article/us-iraq-bush-spain/bushthought-saddam-was-prepared-to-flee-report-idUSL2683831120070926
[46] Magyarics Tamás: Az Egyesült Államok külpolitikájának története: mítosz és valóság,
érdekek és értékek. Budapest: Antall József Tudásközpont, 2014
[47] Nixon, John: Szaddam kihallgatója voltam. Egy CIA-elemző emlékei. Budapest:
Akadémiai Kiadó, 2017
Reviewer: Dr. Andrea Kökény, PhD, senior assistant professor, University of Szeged

73

WHOM AND WHAT CAN WE TRUST? – HOW CAN WE
STEAL DATA WITH A USB CABLE
Barnabás Sándor
Óbuda University Donát Bánki Faculty of Mechanical and Safety Engineering
sandor.barnabas@gmail.com
Dávid János Fehér
Óbuda University Doctoral School on Safety and Security Sciences
david.janos.feher@gmail.com
Abstract
The number of cyber-attacks on companies is continuously increasing day by day, thanks to the
advancement of information technology, the ever-higher value of data, and the shortage of
professionals. Such attacks cause severe material damage to both companies and individuals.
The threat of data leakage, especially of personal data, in recent years, has not bypassed the
most prominent global companies. Cyber-attacks were primarily technology-based, in which
hackers exploited the vulnerabilities of applications on the company's servers. However, there
is a much more sophisticated, but riskier attack, which is the Social Engineering method, based
on human ignorance and credibility. Combining this method with a special attack can be more
efficient and effective. In our research, we investigate the connection between these two
techniques in a corporate environment, where there is a higher degree of confidentiality among
colleagues so that a personal attack can be implemented more efficiently. Using a specially
crafted USB cable, we illustrate how to obtain data from a particular computer or smartphone,
or even transmit malicious code without the user's knowledge. These attacks, both for the
individual user and for the company, can cause severe material and intangible damage in short
and long term, and can even lead to total downtime. In our study, the operation of the device is
presented, and various attacks simulated in a laboratory environment. We present the main
aspects of a successful attack and examine the possible failure factors. Our goal is to draw
attention and caution to the users to prevent them from accessing or attacking the company’s
data. To achieve this, companies need to maintain continuous security awareness training and
develop an appropriate security approach for everyday life. We give the appropriate security
awareness suggestions to avoid and prevent such attacks.
Keywords: Cybersecurity, Enterprise Security, Social Engineering, Security Awareness,
USBNinja
1. Introduction
In Information Technology, trust is a crucial element on which professionals need to fight every
day to protect their clients' data. Science-based on the use of trust and human ignorance is social
engineering, where the perpetrator attempts to deceive or persuade the unsuspecting victims of
various psychological and technical tricks. Grandmaster Kevin D. Mitnick, who developed
various techniques already in the 1970s, was able to make money and money out of his victims.
In 2017 and 2018, cybercrime statistics included cryptocurrency fraud and ransomware attacks.
These cybersecurity incidents cause hundreds of millions of dollars in total annual damage to
companies and private users alike.
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2. Cyber Threats
In 2018 in the cyber threat aspect was a year that has caused significant changes. The changes
had as reference discrete developments in motives and tactics of the most critical threat agent
groups, namely cyber-criminals and state-sponsored actors. Monetization motives have
contributed to the appearance of crypto-miners in the top 15 threats. State-sponsored activities
have led to the assumption that there is a shift towards reducing the use of sophisticated
malicious software and infrastructures and going towards low profile social engineering
attacks.[1]
Initial successes through the combination of cyberthreat intelligence (CTI) and traditional
intelligence have been achieved. This is a clear indication about the need to open cyber threat
intelligence to other related disciplines to increase the quality of assessments and attribution.
The vivid interest of stakeholders in such training is a clear indicator of their appetite in building
capabilities and skills. Modern political activities have underlined the emergence of various,
quite novel developments in the perceived role of cyberspace for society and national security.
Cyber-diplomacy and cyberwar regulation have dominated the headlines. These developments,
when transposed to actions, are expected to bring new requirements and new use cases for
cyberthreat intelligence. Equally, through these developments, existing structures and processes
in the area of cyberspace governance will undergo a significant revision. These changes will
affect international, European, and Member States bodies. It is expected that threat actors are
going to adapt their activities towards these changes, affecting thus the cyber threat landscape
in the years to come. [1][2]
3. Penetration testing methodologies
Penetration testing is the most usually applied of all software security best practices, in part
because it’s an engaging late lifecycle activity. Once an application is finished, its owners
subject it to penetration testing as part of the final approval stage. Figure 1 illustrates that the
penetration body appears between the deploy and operate phases where the application is
already in place. A critical limitation of this approach is that it almost always represents a too
little, too late attempt to tackle security at the end of the development cycle. Security testing
postures a unique problem. Most software security bugs and vulnerabilities aren’t related to
security functionality—instead, they spring from an attacker’s accidental but intentional
misuses of the application. If we define functional testing as testing for positives— confirming
that a feature accurately completes a particular task— then security testing is in some function
testing for negatives. The security tester must probe directly and deeply into security risks
(possibly driven by abuse cases and architectural risks) to determine how the system behaves
under attack. [3][4]
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Figure 1. Penetration testing stage in the Software Development Life Cycle [5]
One of the most essential parts of the penetration testing phrase is Threat Modeling. In the
information-gathering phase is located the Threat Modeling. Here we think like attackers and
develop plans of attack based on the information we’ve gathered. For example, if the client
develops proprietary software, an attacker could defeat the organization by gaining access to
their internal development systems, where the source code is developed and tested, and selling
the company’s trade secrets to a competitor. Based on the data we found during information
gathering, we develop strategies to penetrate a client’s systems. Pentesting begins with the preengagement phase, which means talking to the client about their aims for the pentest, mapping
out the scope. While the pentester and the client acknowledge about the scope, reporting format,
and other topics, the actual testing begins. [6][7]
4. USBNinja introduction and testing
USBNinja is an information security and penetration testing tool that looks and functions just
like a regular USB cable (both power and data) until a wireless Bluetooth remote control
triggers it to deliver a choice of attack payload to the host machine. In essence, USBNinja is
the next step in the evolution of BadUSB, embedding the attack in the USB cable itself. [8]
When plugged into a host computer, USBNinja acts just like a regular USB cable. For example,
it can be used both to charge a phone and to transfer images from a phone to a computer.
However, entirely concealed within USBNinja is a tiny Bluetooth device, patiently waiting.
When USBNinja receives the secret command, either from a smartphone running the USBNinja
app or from our custom-built Bluetooth remote control, it goes from a passive cable to a stealthy
attacker by emulating a USB mouse and/or keyboard to deliver its hidden payload to the host
computer.
The payload delivered by USBNinja is entirely customizable. You can use the standard Arduino
IDE to create your payload, and we’ll also provide plenty of examples of payloads that inject
keystrokes and move and click the mouse.
1. Bluetooth remote controller
2. Magnetic ring for setup
3. USBNinja cable (USB A – Lightning)
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Figure 2. USBNinja basic setup
Source: Self-made figure
Specification [9]
Cable Physical Characteristics
 Length: 1 m
 Color: white
 Connector options: Micro-USB, USB Type-C, Lightning
 Voltage range: 4-25 V (supports fast charging)
 Current consumption: 10 mA (typical)
 Full-rate USB data transmission
Remote Control
 High-powered Bluetooth wireless (customizable name and password)
 Battery: 3.6 V, 40 mAh, rechargeable
 Standby current: 80 μA
 Transmission current: 30 mA
 Range (under ideal conditions with antenna):
o 30 m with 2 dBi, 3 cm antenna
o 50 m with 3 dBi, 11 cm antenna
o 100 m with 18 dBi directional panel antenna
Mobile App
 Alternative to remote control for triggering payload
 Open source and freely available
Programming
 Payload programmable with standard Arduino IDE (Windows/Mac/Linux/Android)
 Access bootloader with non-contact magnetic ring
 Source code provided for example payload
To programming, the microcontroller of the cables requires the Arduino IDE framework, in
which the payload command can be prepared and uploaded. Figure 2 shows a code snippet
resulting in the opening of the notepad with ‘Windows+R’ key and writing any arbitrary text.
There is a delay between the operations, as the purpose of the attack is to make sure that each
user uses the keyboard to type in the passwords and text.
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Figure 2. Code snippet
Source: Self-made figure
After writing the attack code, you need to upload it to the cable, which you need to switch the
microcontroller in the cable to the writing position using the supplied magnet ring.

Figure 3. Magnetic ring activation for programming [10]
Source: Self-made figure
Thus, the code on it is not executed on the current computer that is being programmed. The
process can be completed in a few seconds, with the status indicator giving feedback from the
end of Figure 3.

Figure 4. Payload upload process
Source: Self-made figure
After a successful code upload, the cable is operational so it will work according to the prewritten code. The payload on it can be activated in 3 different ways.
• Immediately after connected;
• With Bluetooth remote controller;
• With a magnetic ring.
Each type of activation may have an advantage in different situations. The Bluetooth facilitates
remote activation, while the magnetic ring is a handed activation, although the attacker needs
to connect the cable so that the ring on the finger activates it. Activating immediately after the
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connection is an advantage if the attacker gives the attacker the cable that connects to the
machine later.
Different ways of attacking the device can be carried out with the device because the purpose
is to recognize the computer as a USB HID keyboard. So it's like the person sitting in front of
the computer typing these commands. So if you do not have a USB port available, you can
perform network scanning, data copying/deletion, password modification, and other attacks that
can be programmed.
The Bluetooth Remote Controller can activate 2 different payloads separately, so even a
sophisticated attack can be implemented with it, or it can use in independent cases. The remote
controller capability depends on the connected antenna. The distance rate is between 30-100
meters to activate the malicious script loaded on the cable.
Table 1 shows a comparison of similar vulnerability testing tools on the market. Three main
points were highlighted - price, programming language, and device format. The latter was
necessary due to the manageability and device size. It can be seen that USBNinja is not the
cheapest tool on the market, but if we look at its structure, it can show that design and execution
have probably absorbed vast amounts of development since the other devices are more
significant than the USBNinja.
Table 1. Comparison of USB penetration testing tools [9]
USBNinja (4)
Rubber
Bash Bunny
Teensy (3)
Ducky (1)
(2)
$99
$49
$100
$29
Price
Programming
Teensyduino
Arduino IDE, C Simple script
Bunny Script
IDE, C
language
USB cable
USB stick
USB stick
Bare board
Form
Cable – 1000
50
70
36.56
Length (mm)
USB A – 27
Lightning – 22
USB A – 15
19
27
17.78
Width (mm)
Lightning – 11
USB A – 8
7
17.7
4.64
Height (mm)
Lightning – 6
Illustratively, I created a comparison picture of the size and construction difference between the
individual devices in Figure 4. The comparison makes it clear is that the devices present on the
market are more significant in size. Thus, USBNinja could be a highly useful tool that can carry
out investigations without striking.
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Figure 5. Comparison of similar testing tools
Source: Self-made figure
5. Security awareness and solution
To protect against various cybersecurity attacks, companies are continually improving their
security tools. However, due to the tool and examples presented earlier, it is essential that the
human side is improved. Developing this with the help of security awareness training and
various audits, for example, was carried out with the help of Social Engineering audit. These
reviews provide an insight into the employee's IT and information security awareness and
preparedness. During these training, the employee can learn through various examples of what
types of attacks, signs, and dangers they may be threatened if they are not careful.
The solution to these tools is the right software and hardware protection. Disabling or
monitoring the USB ports in the software when a new device is connected serves as an adequate
protection solution. Behavior-based protection can also filter out this type of attack, because if
there is a short delay between the individual commands, then the monitoring software may
appear to be a non-human typed command because it was entered too quickly.
In corporate environments, IPS / IDS systems can be a solution, or incident management
centers, where colleagues keep track of all network elements, including computers. This can
filter out the inappropriate activity. Also, it is possible to use tools from unknown sources, such
as cables, with care. So, make sure it is reliable and not harmful to your computer or network
and then use it.
6. Conclusion
Summarizing our research, employees may be subject to various cyber and social engineering
attacks, with inadequate attention and training. However, the example shown is not workable
in all environments as there are companies where USB ports are disabled, so the attack cannot
be executed. However, the almost 100% similarity of cables to original cables can mislead the
unsuspecting victim. To use this technique, the attacker needs sufficient knowledge of
workspace, readiness, and confidence, so we rate the probability of this attack to a low degree.
Thus, its execution cannot be said to be every day, so it is unlikely that someone will fall victim
to this attack.
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Absztrakt
Tanulmányomban bemutatom, hogy éltek a magyar hadifoglyok az Olaszország középső részén
fekvő Civita Castellana város melletti, 16. században épült Sangallo–erődben, a Nagy Háború
idején. A témáról még nem született tanulmány sem magyar, sem külföldi történészek tollából.
A hadifoglyokat szűk egy éven keresztül, 1915 júliusától 1916. május 22-ig internálták ott,
mielőtt elszállították őket más hadifogolytáborokba, az ország déli részére. Számuk meghaladta
a 700-at. Az 1907-es IV. Hágai Konvenciót és az arra épülő olasz kormányzati és katonai
rendelkezéseket összevetve három Civita Castellanában internált magyar hadifogoly
(Kozeschnik János őrvezető és Szirt Miklós hadapródjelölt, 1. honvéd gyalogezred; Palatinus
Gyula
hadapródjelölt–őrmester,
29.
honvéd
gyalogezred)
levelezéseivel
és
visszaemlékezéseivel, valamint az illetékes olasz megyéspüspök (Monsig. Giacomo Ghezzi)
tábori látogatásáról tett jelentésével, az alábbi kérdésekre kerestem a választ: Pontosan mikor
és hány hadifogoly érkezett Civita Castellanába? Milyen volt a hadifogolytábor épülete és
őrsége? Milyen ellátást biztosítottak a hadifoglyoknak (élelem, fűtés stb.)? Mivel töltötték az
időt a hadifoglyok — voltak-e szórakozási, sportolási, hitéleti, nyelvtanulási lehetőségeik?
Milyen munkát végeztettek velük? A vizsgálatba bevontam a magyarországi sajtót is — több
napilap tudósított a Forte Sangallo-i magyar hadifoglyokról. A Veszteséglajstrom (Verlustliste)
füzeteit felhasználva kísérletet tettem a Civita Castellana-i hadifoglyok névjegyzékének
összeállítására, melynek eredményeként 175 magyar hadifoglyot sikerült név szerint
beazonosítani. A város halotti anyakönyvei alapján megállapítottam, hogy csupán egy magyar
hadifogoly vesztette ott életét.
Kulcsszavak: első világháború, hadifogság, olaszországi hadifogolytáborok, Civita
Castellana, Forte Sangallo.
1. Bevezetés
A tanulmány témája a magyar hadifoglyok helyzete, élete a Rómától kb. 60 km-re északra fekvő
Civita Castellana-i hadifogolytáborban az első világháború idején. A konkrét témáról, illetve a
hadifogolytábor történetéről még nem született feldolgozás sem magyar, sem olasz vagy más
külföldi történész tollából. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a Hadifogoly magyarok
történetének első kötetében két mondatban említést tettek a Civita Castellana-i magyar
hadifoglyokról. [11:220,235]
A hadifoglyok internálásának konkrét helyszíne nem egy tipikus barakktábor volt, hanem egy
16. században épült vár, a Forte Sangallo (más helyeken: Forte (del) San Gallo, Forte Giulio,
La Rocca di Civita Castellana; magyarul: Sangallo–erőd) épülete, mely körülbelül 700 osztrák–
magyar hadifogolynak adott otthont 1915-ben és 1916-ban. A hadifoglyok kora újkori várakban
történő elhelyezése nem volt szokatlan Olaszországban, sőt, egyes helyeken, pl. a l’aquilaiban
még olasz legénységet is elhelyeztek a hadifoglyok mellett. [31] A város neve már a
hadifoglyok ottani internálása előtt ismert volt például a Budapesti Hírlap olvasói körében: a
lap 1915. május 30-ai számában az olasz nép háborúellenes tüntetéseiről tudósítottak és Civita
Castellanára kitérve megjegyezték, hogy ott a helyiek feltartóztattak tíz csendőrt, akiket a
tartalékosok behívására küldtek a városba. [15]

82

A vizsgálat során hadtörténeti és életmódtörténeti kérdésekre kerestem a választ: Mikor
érkeztek ide a hadifoglyok? Hányan voltak? Miért itt internálták őket? Hogyan bántak velük?
Milyen ellátásban részesültek (élelmezés, ruházkodás stb.)? Mivel töltötték az időt; voltak-e
hitéleti, szórakozási, sportolási, nyelvtanulási stb. lehetőségeik? Dolgoztatták-e őket? Hányan
voltak magyarok és hogy hívták őket? Vesztette-e itt életét magyar hadifogoly? Került-e innen
haza magyar katona hadifogolycsere útján? Mikor, milyen okokból szállították el innen a
hadifoglyokat?
2. A téma forrásai
A hadifoglyok ellátása legalapvetőbb forrásainak számítanak az Olasz Hadügyminisztériumon
belül létrehozott Hadifogolyügyi Bizottság szabálygyűjteményei és körlevelei, melyek az —
Olasz Királyság által is aláírt — 1907-es IV. Hágai Egyezménnyel [1] összhangban keletkeztek.
Ezen kívül miniszteri, vezérkari és hadbiztosi rendeletek is szabályozták a hadifogságot.
Mindezeket az Olasz Hadsereg Vezérkarának Történelmi Intézete által működtetett levéltárban
őrzik. [5]
A munkamódszerem lényege, hogy e rendelkezéseket összevetem a hadifoglyok által írt
forrásokkal (naplók, visszaemlékezések, levelezések), valamint az adott hadifogolytáborban
hivatalos látogatást végzett személyek — a Vöröskereszt Nemzetközi Szervezetének
munkatársai, semleges országok (főként Spanyolország és Svájc) diplomatái és a helyileg
illetékes olasz megyéspüspök — jelentéseivel. Ezek közül Civita Castellana esetében
rendelkezésünkre áll egy levelezés: Kozeschnik Jánosnak, a M. kir. budapesti 1. honvéd
gyalogezred őrvezetőjének innen hazaküldött levelezőlapjai közül 18 megmaradt. [22]
Megmaradt továbbá két visszaemlékezés is: az egyik Palatinus Gyulától, a M. kir. budapesti
29. honvéd gyalogezred hadapródjelölt-őrmesterétől, [20] a másik Szirt Miklóstól, szintén az
1. honvéd gyalogezred hadapródjelöltjétől származik. [21] Ők kicserélt hadirokkantként
kerültek haza még a háború alatt, akiket a hazaút során Linzben, valamint itthon, az alakulatuk
parancsnokságán kihallgattak, mert igazolniuk kellett, hogy hadifogságba estek, nem pedig
dezertáltak. Ezek a források tehát kihallgatási jegyzőkönyvek, amelyek jellegüket tekintve
visszaemlékezések. Ugyanakkor, egy–egy szabadon fogalmazott visszaemlékezést is
készítettek: a Palatinusé a jegyzőkönyvéhez csatolva, a Szirté az ezredalbumban található meg.
[20; 17:281-284] A hadifoglyok forrásai kritikával használandók. A levelezésekben
előfordulhat, hogy a hadifogoly elhallgat vagy megváltoztat információkat azért, hogy üzenete
ne akadjon fenn az olasz vagy az osztrák–magyar cenzúrán. A visszaemlékezésekben
előforduló torzítások általában emlékezési vagy észlelési akadályokra vezethetők vissza.
Feldolgoztam továbbá Monsignor Giacomo Ghezzi megyéspüspök jelentését is, amelyet XV.
Benedek pápa felkérésére, a Szentszéki Államtitkárságnak címezve készített 1916. április 9-én,
egy nappal azután, hogy ellátogatott a hadifogolytáborba. [3] Ez a dokumentum is kritikával
kezelendő, hiszen — mint lentebb látható lesz — a püspök nemcsak a hadifoglyoktól kapott
információkat rögzítette jelentésében, de számos kérdésben a hadifogolytábor olasz
parancsnokságával is konzultált.
A vizsgálatba bevontam a magyarországi sajtót is: néhány napilapban ugyanis megjelentek
tudósítások a Civita Castellana-i magyar hadifoglyokról. A város halotti anyakönyveiből
kiderül, hogy egy magyar hadifogoly elhunyt a táborban. A Veszteséglajstromos füzetek sok
katona nevét tartalmazzák, akiket itt internáltak. Vöröskeresztes forrás nem maradt fenn, sem a
magyar, sem az olasz, sem a nemzetközi szervezettől.
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3. Az internálás kezdete és a hadifoglyok száma
Civita Castellana neve a hadifoglyok huzamos elhelyezése céljából már az elsők között
felmerült. 1915. július 6-án Lombardi vezérőrnagy, a 3. olasz hadsereg hadbiztosa egy
körlevélben ismertette az internálótáborok listáját és kapacitását. [7] Eszerint tiszteket nem,
viszont közkatona–hadifoglyok közül 550-et terveztek itt elhelyezni. Nem teljesen pontos tehát
az Új Idők Lexikonában található szócikk Civita Castellanáról, mely szerint „A világháború
alatt tiszti hadifogolytáborában magyarok is voltak.” [32:1339] Szeptember 21-én több
magyarországi sajtóorgánumban lehetett olvasni egy rövid tudósítást: „A San Gallo erődöt
Civita Castellanaban osztrák–magyar polgári foglyok internálására készítik elő.” [14]
Létszámra vonatkozó összeírások a későbbi évekből is fennmaradtak. A Vezérkari Hadbiztos
1916. április 11-ei listája szerint a Civita Castellana-i várban továbbra is a 3. hadsereg által
elfogott katonákat helyezték el, felügyeletüket a 8. hadtest látta el, melynek székhelye Firenze
volt. További 25 tiszti és 60 legénységi hadifogoly számára volt még akkor hely. [9] Ha ehhez
hozzátesszük azt, hogy a megyéspüspök jelentése szerint, tehát ugyanebben a hónapban, 700
hadifogoly volt a várban, megkapjuk, hogy a táborban szűk 800 hadifoglyot kívántak
elhelyezni. A püspök szerint azonban már a 700 ember is túl sok volt. Szóvá tette a
táborparancsnoknak, hogy ha a hadifoglyok ilyen zsúfoltan maradnak, akkor egy fertőző
betegség gyorsan megtizedelheti őket. A parancsnok erre annyit tudott válaszolni, hogy már
jelezte a problémát a kormány felé, amely intézkedést ígért. Szerencsére járvány nem volt a
táborban a város halotti anyakönyve és a hadifogolyforrások szerint; májusban pedig
felszámolták a tábort. Az egyetlen hadifogoly, aki életét vesztette a tábor szűk egyéves
működése alatt, éppen egy magyar katona volt: Kiss Mihály — született 1895-ben, Dunavecsén
— 20 évesen, 1915. december 26-án este 11 órakor hunyt el a halotti anyakönyvi bejegyzés
szerint. [16] A halál okát nem tüntették fel.
Kozeschnik János és Szirt Miklós 1915. december 8-án esett olasz hadifogságba a Monte San
Michelén. [30:43; 17:281] December 16-ai levelezőlapja szerint Kozeschnik aznap még egy
gyűjtőtáborban tartózkodott a fronttól nem messze. [30:46, 26] A Civita Castellanából küldött
első levelezőlapja 1915. december 27-ei keltezésű. [30:47, 25] Valószínű, hogy Szirt Miklóssal
együtt érkezett ebbe a hadifogolytáborba. Palatinus Gyulát valamivel korábban, november 22én fogták el a San Martino-i állásnál. Sebesülten, jobb lábában és jobb karjában lövéssel, bal
lábában szilánkokkal került az olaszok kezére, így még Civita Castellana előtt egy hónapot a
fronttól nem messze fekvő Latisana város katonai kórházában töltött. Feltételezhető tehát, hogy
a Forte Sangallóba valamikor 1915. december 22-27. körül érkeztek a hadifoglyok.
Ugyanakkor, a hadifoglyok nagy számát figyelembe véve nem zárható ki, hogy ezen az
alkalmon kívül máskor is szállítottak ide hadifoglyokat.
4. Élet a Sangallo–erődben
4.1 Őrség, bánásmód
Az őrség létszámára, összetételére vonatkozóan nincs adatunk. A bánásmódról viszont vannak
feljegyzések. Palatinus Gyula szerint nagyon rosszul bántak velük: „A Civitacastellana-i
táborba vittek, hol a legnagyobb szigorral kezeltek bennünket és nagy mértékben éreztették
fogoly voltunkat. Én, hogy a legénység helyzetét elviselhetőbbé tegyem, szolgálatvezető lettem
és amennyire tehettem könnyíteni akartam fogságunkon. Az olaszok egyszer 15 napi szigorú
fogsággal büntettek azért, mert nem jelentettem nekik, hogy egy őrvezetőnk az emeletről
társaira vizetöntő bakát jogosan megfenyített. Azután még inkább szigorították fogságunkat s
napirenden voltak a tömeges elzárások.” A püspök is megjegyzi, hogy két hadifogoly fegyelmi
okokból el volt zárva a látogatása idején. Kérte felmentésüket, amit a parancsnok megígért. Azt
is közölte ugyanakkor, hogy a hadifoglyoknak nagyon jó dolguk van. Kozeschnik János szerint
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is nagyon jól bántak velük és ő végig egészséges volt. A Hadifogoly magyarok történetébe is
bekerült, hogy „A civita–castellana-i táborból sem érkezett panasz a spanyol követséghez.”
[11:220] Az atrocitásokat ugyanis jelentették semleges országok, főként Spanyolország vagy
Svájc diplomatáinak, akik ellátogattak a hadifogolytáborokba. Szirt Miklóstól megkérdezték a
kihallgatása során, hogy kik látogattak el azokba a hadifogolytáborokba, amelyekben őt fogva
tartották. Megerősítette egy spanyol követ látogatását, ám azt nem tette hozzá, hogy ez Civita
Castellanában vagy Castellana Grottéban, egy dél–olaszországi (pugliai) táborban történt, ahol
őt később internálták. A bánásmódra vonatkozó kérdésre azt a feleletet adta, hogy nem történt
„semmi figyelemreméltó” dolog. Ez és a többi kérdésre adott szűkszavú válaszai arra engednek
következtetni, hogy minél hamarabb túl akart lenni a kihallgatásán, nem akarta firtatni például
a Palatinus Gyula által megírt, fentebb idézett incidenst a társaira vizet öntő bakával. Ráadásul
az ezredalbumi visszaemlékezésében Szirt elmeséli, hogy egy szökési kísérletben is részt vett.
Megemlítendő továbbá, hogy voltak beteg, illetve rokkant hadifoglyok is a táborban. Palatinus
Gyula úgy fogalmazott, hogy „A [latisanai] kórházból december utolján, már mint nem beteget
[a Civita Castellana-i] táborba küldtek, pedig még nem voltam teljesen gyógyult.” A püspök
szerint három hadifogoly volt invalidus, akik a közbenjárását kérték a hazaengedésükért. Nem
tudjuk, hogy a püspök ki tudta-e eszközölni repatriációjukat. A Szentszéki Államtitkár, Pietro
Gasparri bíboros válaszlevelében erre nincs utalás, az csupán az államtitkár köszönetét
tartalmazza, amiért Ghezzi püspök megküldte a jelentését. A hadifogolytáborokban
gyengélkedőt működtettek, ahol a beteg hadifoglyokat olasz katonaorvosok kezelték. Ez
esetünkben is így volt, Kiss Mihály ugyanis nem katonai kórházban, hanem a Forte San
Gallóban, minden bizonnyal a hadifogolytábor gyengélkedőjében hunyt el.
4.2 Ellátás
Az élelmezést illetően a szabályzat szerint a közkatona–hadifoglyok az olasz közkatonáknak
békeidőben járó fejadagot kapták. [6; 8] A püspök gyakorlatilag ugyanezt írta le a jelentésében:
úgy fogalmazott, hogy a hadifoglyok ugyanazt az ételt kapják, amit a „mi katonáink”. Ez
egyértelműen jelzi, hogy ebben a kérdésben is egyeztetett az olasz tisztekkel. Erről a fejadagról
írta azt Kozeschnik János, hogy „Eszt a koszt nem izlik.” [23] A tisztek élelmezéséről azonban
nincs információ, hiszen a megmaradt források szerzői nem számítottak tiszteknek, a püspök
állítása szerint pedig látogatása előtt néhány nappal a tiszteket már elszállították. Egyébként a
szabályzat szerint ők nem fejadagot kaptak, hanem menzán étkeztek, ahol fizetniük kellett az
ételekért. A harmadik kérdés az élelmezés tematikáján belül a kantin, ahol a hadifoglyok
pénzért extra cikkeket (teát, kávét, limonádét, sört, bort stb.) vásárolhattak. A kantin létezését
Kozeschnik üzenetei megerősítik, mert bár szó szerint nem említi, majdnem mindegyik
levelében kért pénzt a feleségétől (50, 80-100 koronát), s mivel vásárlás céljából csak a tiszti
hadifoglyok járhattak ki a táborból, ezért ő a pénzét csak a táborban költhette el, minden
bizonnyal a kantinban. [30:48]
Ugyanígy az ő üzeneteiből derül ki, hogy melyek azok a cikkek, amelyek nem vagy nem
elegendő mennyiségben voltak elérhetőek a hadifoglyok számára. Több alkalommal kért
kockacukrot és szalámit. Első üzeneteiben még pálinkát és rumot is kért, de később ezeket
visszamondta, mert a tudomására jutott, hogy a tömény szeszesitalok fogyasztása tilos volt a
hadifoglyok számára. Kért még továbbá bajuszkötőt, szappant, fogkrémet és játszókártyát is.
Kéthetente szeretett volna kapni 100 gramm dohányt. Ruhát nem kért, ami megerősíti, hogy az
olaszok ellátták ruhával a közkatona–hadifoglyokat. Biztosítottak a számukra egy gyapjú
melegítőt, három vászon inget, két vászon alsóneműt, két pár zoknit, két pár cipőt, két vászon
nyakkendőt és két darab ruhazsebkendőt. A kabáttal nem rendelkezőknek egy szürkészöld színű
köpönyeget is adtak. [30:48–49; 6] A tisztek maguknak vásároltak civil ruhát a városban. Szirt
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Miklós és Palatinus Gyula is kapott csomagot Civita Castellanába, ám azok tartalmát nem
ismerjük.
4.3 Időtöltés
A forrásokban a hadifoglyok időtöltéséről is találunk információkat. Mivel a
hadügyminisztérium csak 1916 júniusától engedélyezte a hadifoglyok dolgoztatását a
hadifogolytáborokon kívül, [6] a Civita Castellana-i hadifoglyok kimaradtak a
munkavégzésből. Kozeschnik is megírta, hogy „Dolgunk nincs”; [24] „Nem csinálunk semit
csak alszunk egész nap.” [27] Szirt Miklós és Palatinus Gyula sem írt semmi konkrétumot.
Ghezzi püspöktől tudjuk, hogy a szabályzatnak eleget téve, [6; 8] a hadifoglyoknak
vasárnaponként csendes szentmise-hallgatásra volt lehetőségük, melyet olaszul celebráltak. A
kormány nem sokkal a püspök érkezése előtt gondoskodott németül tudó olasz katolikus papok
kihelyezéséről a hadifogolytáborokba, ez Civita Castellanában is megtörtént. A püspök
azonban szerette volna, ha legalább egy csehül és lengyelül tudó lelkész is kerülne ide, mert a
cseh és lengyel hadifoglyok kifejezetten kérték tőle, hogy biztosítsák a lehetőséget az
anyanyelvükön történő szentgyónásra. A püspöki jelentés hiányossága, hogy a nem katolikus
hadifoglyok helyzetéről nem tudósított. Utalt azonban egy másik időtöltésre: név szerint
megemlített egy hadifoglyot, olaszosan írva a keresztnevét: Schmidt Giuseppe — valószínűleg
Josef Schmidt, osztrák vagy cseh hadifogoly — aki kérte, hogy járjon közben az áthelyezéséért.
Szeretett volna egy olyan táborba átkerülni, ahol gyakorolni tudja a civil foglalkozását, ami a
könyvkötészet. Tudjuk tehát, hogy eszközök hiányában könyvkötésre nem volt lehetőségük a
hadifoglyoknak. Ugyanakkor, a Hadifogoly magyarok történetéből kiderül, hogy az analfabéta
hadifoglyokat megtanították írni és olvasni: „1916-ban Civita Castellanában az írni és olvasni
nem tudó legénység részére tanfolyamot rendeztek, mely rövid idő alatt meglepően szép
eredményeket ért el.” [11:235]
4.4 Levelezési lehetőségek
A fentebb idézett Hágai Egyezmény 16. cikke biztosítja, hogy a hadifoglyok ingyenesen
küldhetnek leveleket és levelezőlapokat. A vallomások szerint Palatinus Gyula és Szirt Miklós
kapott postai küldeményeket, de arról már nem nyilatkoztak, hogy milyen sűrűn; arra
vonatkozóan pedig nincs adatunk, hogy küldtek volna leveleket a családjaik számára.
Kozeschnik János haza küldött levelezőlapjai közül 18 darab maradt meg és utalt rá, hogy ennél
többet küldött. [22] A Civita Castellanából küldött levelezőlapjai közül az első 1915. december
27-re, az utolsó 1916. május 18-ai keltezésű — ekkor már tudta, hogy el fogják költöztetni
ebből a táborból. A levelezési lehetőségeket így foglalta össze feleségének írt üzenetében:
„Levelet küldhetsz, nekünk csak 1 kártyát szabad írni, minden héten.” [28] Kozeschnik tehát élt
a heti egy levelezőlap-küldés lehetőségével, a keltezés szerint a „kártyáit” csütörtökönként adta
fel. [30:47–50] Több üzenetében is megjegyezte, hogy a feleségétől kapott levelezőlapokat, ám
azok nem maradtak fenn. 1916. március 28-án a felesége táviratot küldött neki, amely azonban
nem volt díjmentes. [29] Ezúton kívánta tudatni férjével, hogy elkezdett dolgozni,
házmesterként. A levelezőlapokkal ellentétben erre nem kellett heteket várni: a két nappal
később feladott levelezőlapon Kozeschnik már a munkába állás okairól faggatta nejét.
Az Olasz Külügyminisztérium Diplomáciatörténeti Levéltárában megmaradt egy lista a
cenzúrát működtető Olasz Posta– és Táviratügyi Minisztérium által a külügyminiszter
figyelmébe ajánlott hadifogoly–levelezésekből. [4] Ebben található egy részlet egy levélből,
melyet egy bizonyos Pritz Péter, Pestújhelyi (Pest–Pilis–Solt–Kiskun Vármegye) illetőségű
közkatona kapott a feleségétől. Az üzenetet azért emelték ki és küldték meg a
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Külügyminisztériumnak, mert részletes beszámolót tartalmazott a magyarországi élelmiszer–
és áruhiányról, illetve áremelkedésről.
A hadifoglyok — más olaszországi hadifogolytáborok történetéhez hasonlóan — fel tudták
venni a kapcsolatot a magyarországi sajtóval is. Az Est napilap 1916. május 25-i számában
lehozták Balogh Béla honvéd tizedes április 6-án, Civita Castellanában feladott levelét:
„Nagyságos Szerkesztő Ur! Tudatom, hogy 1915 dec. 7-ikén olasz hadifogságba estem és itt
értesültem, hogy Az Est által kitűzött ezer koronás jutalmat megkaptam. Fogadja ezért
Szerkesztő Ur leghálásabb köszönetemet. Maradok hazafias üdvözlettel Balogh Béla tizedes.”
[18] Az értesülés forrása a családja lehetett, mert a jutalom odaítélését a lap az 1915. december
23-ai számában tették közzé és azt Balogh ekkor már mint hadifogoly nem olvashatta. A levelet
idéző cikkben a szerkesztőség egyébként megmagyarázta, hogy a tizedes azért kapta a jutalmat,
mert 1915. „augusztus 5-én, az olasz fronton, felebbvalói tanúsága szerint, több stratégiailag
is fontos jelentést hozott az ellenségről egy kikémlelő útjáról, a melyben életét halálmegvetően
kockáztatta. Azonkívül egy lábatört, tehetetlenül fekvő bajtársát is megmentette.” Hozzátették
továbbá: „Az ezer koronás jutalmat Balogh Béla nevére szóló takarékkönyvön a Pesti Magyar
Kereskedelmi Bankba tettük le. Ha hazajön, kamatostul, dicsőséggel fölveheti.” Nincs tudósítás
arról, hogy Balogh ne tudta volna átvenni jutalmát.
5. A magyar hadifoglyok névjegyzéke, a hadifogolytábor „demográfiája”
A Civita Castellanában raboskodott hadifoglyok listájának összeállítására a
Veszteséglajstromokat (Verlustliste) felhasználva tehetünk kísérletet, mert a
táborparancsnokság által készített névjegyzékük nem maradt fenn. A Veszteséglajstromos
füzetekben ugyanakkor nem szerepel az összes itt internált hadifogoly neve: a durván 700
katona közül csupán a felének, 286-nak ismert a neve. [33] Megjegyzendő továbbá, hogy
ezekbe csupán utólag, a hadifogolytábor megszűnésének hónapjában és azt követően kerültek
be a Civita Castellana-i hadifoglyok nevei. Először az 1916. május 16-ai listában találkozhatunk
itteni osztrák–magyar hadifoglyok neveivel, akik között nem volt magyar nemzetiségű — az
első magyar név az 1916. május 31-i kiadásban szerepel. Ezekben a dokumentumokban a
hadifoglyok alakulatát, születési évét és származási, illetve születési helyét is feltüntették. Ezek
alapján következtethetünk magyar származásukra, ugyanis a nemzetiségüket nem jegyezték fel.
Ezt figyelembe véve megállapítható, hogy a 286 hadifogoly közül 168 volt magyar. Ha ez az
arány érvényes volt a hadifoglyok másik felére is, akiknek a neve nem került be a
Veszteséglajstromba, akkor kijelenthető, hogy ebben a hadifogolytáborban a magyarok voltak
többségben. A második legnagyobb számú nemzetiséget a csehek alkották, 82 fővel. A
Monarchia többi nemzetiségéből is voltak ebben a táborban, ám a számuk 10 fő alatt volt külön–
külön — legalábbis a Veszteséglajstromokban. Megállapítható továbbá, hogy Magyarország
szinte egész területéről kerültek ide hadifoglyok: az említett 1. és 29. budapesti honvéd
gyalogezredeken kívül a debreceni 3., a lugosi 8., a nyitrai 14., a székesfehérvári 17., a soproni
18. és a nagykanizsai 20. gyalogezred; a Császári és Királyi közös hadseregből pedig a
debreceni 39., a karánsebesi 43., a székesfehérvári 69. és a székelyudvarhelyi 82. gyalogezred,
valamint a budapesti 24. és 26. tábori vadász zászlóalj katonái találkozhattak itt. A
Veszteséglajstromban megtaláljuk Kiss Mihályt, aki ebben a hadifogolytáborban hunyt el —
ebből megtudjuk, hogy ő is 29-es honvéd volt. A Veszteséglajstrom, bár nem hiánytalan forrás,
megerősíti a Civita Castellana-i halotti anyakönyv tanulmányozásából levont következtetést:
nem volt más halott ebben a hadifogolytáborban Kiss Mihályon kívül. A lajstromba bekerült
Kozeschnik János is.
A táborba látogató olasz püspök Schmidt Giuseppén kívül másokat is megemlített név szerint.
A Veszteséglajstromban is szereplő Agócs Károlyról azt állította, hogy a közbenjárását kérte,
hogy a testvérét, Mihályt áthelyezzék Civita Castellanába a narni hadifogolytáborból.
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Ugyanezzel fordult hozzá Gajdosik Nándor, aki az unokatestvérével, Zednik (?) Frigyessel
szeretett volna együtt lenni. A hajdúböszörményi Volosinovszki Péter a hazaengedéséért kérte
a püspök közbenjárását, mert hadirokkant volt. Nem tudni, sikerült-e a püspöknek ezeket a
kéréseket teljesítenie. Jelentése a Veszteséglajstromban megtalálható neveken kívül további
neveket is tartalmaz: „Emilio Devota”, „Grotar Dionisio” (Dénes) és „Vukoja Maté”. Az első
feltehetően nem magyar, hanem olasz nemzetiségű volt.
Szirt Miklós és Palatinus Gyula neve nem került be a Veszteséglajstromba Civita Castellanához
kötődően. Pritz Péter gyalog nevét az Olasz Külügyminisztérium Levéltárának köszönhetően
ismerjük. Az Est folyóiratban szerepelt Balogh Béla gyalog neve. A Budapesti Evangélikus
Főgimnázium 1915/1916-os tanévi Értesítőjében olvasható, hogy az iskola egyik tanára, Dr.
Kliment Jenő 1915. december 7-én a San Michelén fogságba esett és Civita Castellanába került.
[12:12] A következő tanévi évkönyvből tudjuk, hogy a III/A. osztály tanulói táviratot küldtek
Kliment tanár úrnak, a saját pénzükből. [13:18]
A Sangallo–erődben fogva tartott magyarok száma, akiknek a nevét ismerjük, így 175-re
egészült ki. Névjegyzékük (az esetenként németül írt keresztneveik magyarrá alakítva),
születési évükkel és lakóhelyükkel (amennyiben ismert):
Agics István (1896, Budapest),
Agócs Károly (1883, Pest–Pilis–Solt–Kiskun v. megye, Nagykáta),
Ambrug Pál (1876, Budapest),
András György (1896, Békés v. megye, Szarvas),
Angyal István (1896, Budapest),
Bagi Lajos (1885, Hajdú v. megye, Kaba),
Balassa Lóránt (1890, Budapest),
Balog Sándor (1894, Szatmár v. megye, Csengersima),
Balogh Béla,
Barabás István (1880, Bihar v. megye, Diószeg),
Beck Mátyás (1896, Veszprém v. megye, Borszörcsök),
Benárik Péter (1885, Pest–Pilis–Solt–Kiskun v. megye, Sári),
Blazsek Ferenc (1894, Fejér v. megye, Pusztavám),
Bobvas János (1896, Békés v. megye, Szarvas),
Bognár István (1895, Budapest),
Borsós Károly (1891, Pest–Pilis–Solt–Kiskun v. megye Szigetszentmiklós),
Böheim Jakab (1888, Pest–Pilis–Solt–Kiskun v. megye, Kispest),
Börcsök János (1891, Pest–Pilis–Solt–Kiskun v. megye, Prónayfalva),
Brogyanyecz Ferenc (1896, Somogy v. megye, Bolhó),
Bruchsteiner József Tibor (1896, Budapest),
Brunovszky Mihály (1873, Győr v. megye, Győr),
Buda Pál (1896, Bihar v. megye, Hájó),
Chlup Ede (1896, Budapest),
Czakó János (1896, Pest–Pilis–Solt–Kiskun v. megye, Jászkarajenő),
Csendes Imre (1894, Baranya v. megye, Pécs),
Cservenyi János (1896, Pest–Pilis–Solt–Kiskun v. megye, Törökbálint),
Csikos István (1893, Jász–Nagykun–Szolnok v. megye, Jászszentandrás),
Csikos Márk (1896, Bars v. megye, Garamtolmács),
Csincsurák Pál (1885, Beszterce–Naszód v. megye, Radnalajosfalva),
Dány Sándor (1895, Pest–Pilis–Solt–Kiskun v. megye, Tasad),
Darida János (1895, Pest–Pilis–Solt–Kiskun v. megye, Domony),
Dolenesics Alajos (1890, Zala v. megye, Kótor),
Durnics Pál (1873, Fejér v. megye, Kápolnásnyék),
Ecser István (1895, Pest–Pilis–Solt–Kiskun v. megye, Tatárszentgyörgy),
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Erdős Mihály (1891, Bihar v. megye, Gyoma),
Farkas István (1895, Pest–Pilis–Solt–Kiskun v. megye, Nyáregyháza),
Farkas II. József (1893, Pest–Pilis–Solt–Kiskun v. megye, Inárcs),
Fehér Miskó István (1896, Pest–Pilis–Solt–Kiskun v. megye, Rákospalota),
Feith Nándor (1891, Budapest)
Fürst Károly (1896, Budapest),
Gaál János (1875, Vas v. megye, Vasfarkasfalva),
Gajdosik Nándor (1891, Budapest)
Galambos Károly (1895, Komárom v. megye, Kisbér),
Gavallér József (1896, Csongrád v. megye, Szeged),
Gergely Antal (1896, Bács–Bodrog v. megye, Topolya),
Gólya András (1886, Pest–Pilis–Solt–Kiskun v. megye, Tura),
Gombai József (1895, Pest–Pilis–Solt–Kiskun v. megye, Szada),
Gömöri Gergely (1895, Pest–Pilis–Solt–Kiskun v. megye, Kecskemét),
Groó Tibor (1876, Szatmár v. megye, Szatmárnémeti),
Grotar Dénes (?),
Gulyás János (1896, Pest–Pilis–Solt–Kiskun v. megye, Irsa),
Gulyás Miklós (1894, Budapest),
Günther Rezső (1890, Budapest),
Győri András (1874, Budapest),
Hangya János (1882, Pest–Pilis–Solt–Kiskun v. megye, Verseg),
Hauberl József Sebestyén (1887, Budapest),
Hegedűs Imre (1885, Hajdú v. megye, Hajdúszovát),
Hegedűs József (1896, Pest–Pilis–Solt–Kiskun v. megye, Jászszentlászló),
Herczig Ferencz (1873, Fejér v. megye, Vértesboglár),
Hornyák József (1895, Pest–Pilis–Solt–Kiskun v. megye, Gyón),
Horváth Dezső (1891, Budapest),
Horváth Gábor (1888, Hajdú v. megye, Alsójózsa),
Horváth György (1896, Somogy v. megye, Tapsony),
Hunyadi János (1891, Csík v. megye, Kászonújfalu),
Jarabák József (1895, Pest–Pilis–Solt–Kiskun v. megye, Aszód),
Jávorszki József (1882, Pest–Pilis–Solt–Kiskun v. megye, Tatárszentgyörgy),
Joanelli Gyula (1873, Budapest),
Jordán István (1886, Zala v. megye, Tófej),
Juhász András (1895, Pest–Pilis–Solt–Kiskun v. megye, Valkó),
Kabzán János (1896, Budapest),
Kadlecsik János (1896, Budapest),
Kárász József (1892, Pest–Pilis–Solt–Kiskun v. megye, Nagykartal),
Kéri Benjamin (1889, Pest–Pilis–Solt–Kiskun v. megye, Kiskunlaczháza),
Kis Ágoston (1896, Pest–Pilis–Solt–Kiskun v. megye, Alsódabas),
Kiss Jákim (1896, Csanád v. megye, Makó),
Kiss Mihály (1895, Pest–Pilis–Solt–Kiskun v. megye, Dunavecse),
Kiszely András (1891, Pest–Pilis–Solt–Kiskun v. megye, Kartal),
Dr. Kliment Jenő,
Klincsek József (1895, Pest–Pilis–Solt–Kiskun v. megye, Mogyoród),
Klötzl József (1895, Budapest),
Knáb János (1895, Pest–Pilis–Solt–Kiskun v. megye, Dunabogdány),
Kohn Ferencz (1896, Budapest),
Korcsmáros István (1895, Szabolcs v. megye, Lövőpetri),
Kovachich Károly (1896, Budapest),
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Kovács Dániel (1893, Fejér v. megye, Érd),
Kovács Ferencz (1893, Zala v. megye, Sümeg),
Kovács Lajos (1892, Jász–Nagykun–Szolnok v. megye, Abádszalók),
Kozeschnik János (1881, Budapest),
Lang Márton (1878, Pest–Pilis–Solt–Kiskun v. megye, Zsámbék),
Léb Károly (1895, Pest–Pilis–Solt–Kiskun v. megye, Erzsébetfalva),
Lozi István (1892, Fejér v. megye, Lovasberény),
Mamirov György (1895, Temes v. megye, Parácz),
Marinkó András (1873, Pest–Pilis–Solt–Kiskun v. megye, Tura),
Máthé Lajos (1896, Csanád v. megye, Kövegy),
Meczger Lőrincz (1895, Pest–Pilis–Solt–Kiskun v. megye, Budakeszi),
Molnár György (1895, Budapest),
Molnár József (1896, Budapest),
Molnár Károly (1894, Pest–Pilis–Solt–Kiskun v. megye, Szentmártonkáta),
Molnár Pál (1895, Pest–Pilis–Solt–Kiskun v. megye, Alsónémedi),
Molnár Zoltán (1896, Budapest),
Morvai Sándor (1895, Szatmár v. megye, Fehérgyarmat),
Nagy Géza (1897, Budapest),
Nagy László (1873, Fejér v. megye, Bicske),
Nagy Márton (1883, Hajdú v. megye, Földes),
Nagy Sándor (1896, Hajdú v. megye, Hajdúnánás),
Neubrandt János (1885, Pest–Pilis–Solt–Kiskun v. megye, Pilisszentiván),
Nyári Kálmán (1896, Veszprém v. megye, Pápa),
Nyekita Mózes (1896, Bihar v. megye, Kőrösszakál),
Oláh Károly (1887, Krassó–Szörény v. megye, Szapáryfalva),
Olop Miksa (1877, Budapest),
Oswáld János (1874, Vas v. megye, Gyepűfüzes),
Ott István (1879, Fejér v. megye, Aba),
Pajer Lőrincz (1874, Pest–Pilis–Solt–Kiskun v. megye, Perbál),
Palatinus Gyula (1895, Jász–Nagykun–Szolnok v. megye, Törökszentmiklós),
Pancsuska Mihály (1896, Pest–Pilis–Solt–Kiskun v. megye, Domony),
Pataki István (1895, Budapest),
Péter József (1884, Udvarhely v. megye, Székelydobó),
Pfanovics János (1889, Sopron v. megye, Felsőlászló),
Pintér József (1896, Fejér v. megye, Pusztavám),
Pisz József (1896, Budapest),
Polgár Sándor (1896, Pest–Pilis–Solt–Kiskun v. megye, Alberti),
Ponácz György (1884, Vas v. megye, Sorokújfalu),
Povorai György (1896, Pest–Pilis–Solt–Kiskun v. megye, Újhartyán),
Pritz Péter,
Púpos József (1873, Pest–Pilis–Solt–Kiskun v. megye, Ócsa),
Puskás Gyula (1896, Csík v. megye, Gyergyóholló),
Rácz János (1873, Budapest),
Ráduly Miklós (1896, Csík v. megye, Mádéfalva),
Révai Zoltán (1895, Budapest),
Sándor József (1878, Somogy v. megye, Bábony),
Schwarz Menyhért (1893, Zala v. megye, Légrád),
Sipos Lajos (1896, Budapest),
Skotovics József (1883, Bács–Bodrog v. megye, Temerin),
Smiglag Tamás (Budapest),
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Sós András (1891, Pest–Pilis–Solt–Kiskun v. megye, Zsámbék),
Stern Adolf (1874, Pest–Pilis–Solt–Kiskun v. megye, Kalocsa),
Svecz Ferenc (1895, Nyitra v. megye, Nagytapolcsány),
Szabó Ferencz (1891, Pest–Pilis–Solt–Kiskun v. megye, Rákoscsaba),
Szabó József (1884, Bihar v. megye, Derecske),
Szecsényi János (1891, Pest–Pilis–Solt–Kiskun v. megye, Tura),
Szedlacsek Ferencz (1895, Budapest),
Szendlai Nándor József (1895, Budapest),
Szever Pál (1895, Pest–Pilis–Solt–Kiskun v. megye, Péczel),
Szilai József (1889, Pest–Pilis–Solt–Kiskun v. megye, Lajosmizse),
Szilárd Zoltán (1881, Pozsony v. megye, Felsőszeli),
Szirt Miklós (1895, Budapest),
Szőke Márton (1889, Fejér v. megye, Herczegfalva),
Sztojadinov József (1893, Temes v. megye, Versecz),
Tóth Imre (1896, Pest–Pilis–Solt–Kiskun v. megye, Vecsés),
Tóth István (1885, Pest–Pilis–Solt–Kiskun v. megye, Újhartyán),
Tóth József (1896, Hajdú v. megye, Tiszacsege),
Tóth Pál (1895, Budapest),
Tóth Sándor (1896, Budapest),
Turcsel Pál (1886, Hont v. megye, Ipolyszalka),
Unyatinszki Pál (1883, Békés v. megye, Csaba),
Vager József (1878, Fejér v. megye, Székesfehérvár),
Varga József (1883, Tolna v. megye, Kisszékely),
Varga Sándor (1886, Bihar v. megye, Kövesegyháza),
Vas György (1883, Tolna v. megye, Majsamiklósvár),
Volosinovszki Péter (1888, Hajdú v. megye, Hajdúböszörmény),
Vukoja Máté,
Wágó Lajos (1896, Szabolcs v. megye, Nagykálló),
Weisz Gyula (1873, Hajdú v. megye, Debrecen),
Zámbó János (1897, Nyitra v. megye, Ürmény),
Zsohár Dániel (1884, Vas v. megye, Kisrákos).
A (családi) név alapján feltételezhetően nem magyar nemzetiségű, de Magyarország területéről
származó hadifoglyok:
Blota Koszta (1893, Krassó–Szörény v. megye, Tornó),
Circasa Johann (1891, Krassó–Szörény v. megye, Miklósháza),
Francesku Demeter (1882, Krassó–Szörény v. megye, Nőrincse),
Hetku Partemus (1877, Krassó–Szörény v. megye, Laláncz),
Jonás Ján (1877, Krassó–Szörény v. megye, Marosborosznok),
Kosztea Kosztin (1877, Hunyad v. megye, Gyálakuta),
Plesiv Pahomie (1895, Krassó–Szörény v. megye, Nagymutnok),
Oteszku Georg (1888, Krassó–Szörény v. megye, Rekettyő),
Sirbu Georg (1891, Krassó–Szörény v. megye, Románszászka),
Stanciu Trifon (1876, Krassó–Szörény v. megye, Zsidovin).
6. A hadifogolytábor működésének vége, a történet utóélete
Palatinus Gyulától tudjuk, hogy a hadifoglyokat 1916. május 22-én elszállították innen több
dél–olaszországi táborba. Az áthelyezés oka az lehetett, hogy ezek nagy kapacitású, 10-15 ezer
fős, újonnan megépített barakktáborok voltak, ahol a hadvezetés a hadifoglyokat koncentrálni
kívánta, elősegítendő a mezőgazdasági dolgoztatásukat. [10]
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Nincs adat arra vonatkozóan, hogy Civita Castellanából rokkant hadifoglyok hadifogolycsere
útján hazakerültek volna Magyarországra. Megemlítendő, hogy a későbbi években, még a
háború alatt, Palatinus Gyula és Szirt Miklós egy másik helyről ezen az úton került haza.
Kozeschnik János azonban csak 1919 szeptemberében indulhatott haza, a cassinói táborból.
[31:62]
A térség parlamenti képviselője, Carlo Calisse egy levélben fordult Salandra
miniszterelnökhöz, melyben a Civita Castellana-i Andosilla nevű kórház igazgatójának kérését
továbbította. [2] A kórház igényt tartott volna a hadifoglyok munkaerejére a tulajdonában lévő
földbirtok talajjavító munkálataihoz. A képviselő levele 1916. május 18-án kelt, ami arra enged
következtetni, hogy sem ő, sem a kórház nem értesült előre a hadifoglyok május 22-ei
elszállításáról. Ráadásul erről a miniszterelnök sem tudott — május 25-ei válaszlevelében
biztosította a képviselőt, hogy a kérést megvizsgálja és továbbítja a Hadifogolyügyi
Bizottságnak, amely a kérdésben dönteni illetékes.
1922. augusztus 20-ára találkozót szerveztek a többek között Civita Castellanában raboskodott
hadifoglyok számára. A felhívást több napilap is lehozta augusztus 12-én és 13-án:
„Olaszországból hazatért hadifoglyok találkozója. Felkéretnek mindazok, akik a Civita–
Castellana várában, Santa Mária Capua Vetere, Padula, Sicilia (Vitoria) Albánia –
Macedonia, Piedi-Lugó – Rieti – Narni (munkás–csoport) és a Vicovári táborokban együtt
voltak, hogy Szent István napján, augusztus 20-án, délután 3 órakor Budán, a Hauberl-féle
vendéglőben, I., Diósárok-ut 20. sz., (az Uj Szent János kórházzal szemben) megtartandó
találkozón megjelenni szíveskedjenek.” [19]
7. Összegzés
Az Olaszország középső részén fekvő Civita Castellana város mellett található Sangallo–
erődben csaknem 800 osztrák–magyar hadifoglyot internáltak 1915. július 6. és 1916. május
22. között. Egyes források arra utalnak, hogy a táborban a magyarok voltak többségben, akik
közül 175 főt név szerint be tudunk azonosítani. A táborba látogató helyi olasz megyéspüspök
jelentését, valamint három magyar katona levelezéseit és visszaemlékezéseit felhasználva
megállapítható, hogy az olaszok betartották az 1907-es IV. Hágai Konvenció rendelkezéseit,
biztosították a közkatona–hadifoglyok számára a napi élelmiszer–fejadagot, a
Hadügyminisztérium által meghatározott ruhakészletet, illetve egy kantin és egy gyengélkedő
működését a hadifogolytáboron belül. Sok analfabéta magyar ember megtanult írni és olvasni,
valamint olaszul beszélni. Továbbá a hadifoglyoknak lehetőségük volt olasz nyelven szentmisét
hallgatni és német nyelven szentgyónást végezni. Szeretteiknek, akiktől többen csomagot és
pénzt is kaptak, minden héten küldhettek egy levelezőlapot. Munkára nem fogták őket, ezért
többen panaszkodtak az unalomra. Az ellátás megfelelő minőségét bizonyítja, hogy
mindösszesen egy hadifogoly vesztette ott életét. A hadifoglyokat 1916. május végén
elszállították dél–olaszországi nagy kapacitású hadifogolytáborokba.
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Absztrakt
A vizsgálataink során megvalósítottuk a glikogén foszforiláz, egy mutációval létrehozott
mannoszintáz és a kolorádóbogár eredetű α-amiláz enzim működésének vizsgálatát különböző
kromofor csoportot tartalmazó szubsztrátokon fordított fázisú kromatográfiás módszerrel. A
glikogén foszforiláz szintézis és lebontás irányú reakciójának vizsgálatával információt
kaptunk a keletkező termékek arányáról, amelyről a gyakorlatban elterjedten alkalmazott UV
spektrofotometriás és ITC módszerek segítségével nem kapunk eredményt. A kromatográfiás
vizsgálatokkal egy másik enzim, a mutációval előállított mannoszintáz működése is
bizonyítható volt. A kolorádóbogár eredetű α-amilázzal végzett kísérletek során kapott
eredmények azt mutatták, hogy az enzim bontási képe a PPA bontási képéhez hasonlít a
legjobban. A két enzim bontási képének hasonlósága alapján arra a megállapításra juthatunk,
hogy a PPA esetében hatásosnak talált inhibitorok alkalmasak lehetnek a rovar bél eredetű αamiláz gátlására, mellyel a rovar által okozott mezőgazdasági problémák csökkenthetők.
Kulcsszavak: HPLC, α-amiláz, glikogén-foszforiláz, mannoszintáz
1. Bevezetés
A szénhidrátot átalakító enzimek fontos szerepet töltenek be minden élőlény anyagcseréjében
és több ilyen enzimnek orvosi, diagnosztikai vagy ipari jelentősége is van. Ezen enzimek
vizsgálatával fontos információk nyerhetők a katalízis hátterében lévő molekuláris szintű
folyamatokról. Az enzim vizsgálatok egyik legfontosabb alapeszköze az enzimek
aktivitásmérése, amire számos analitikai módszert alkalmazhatunk. Az enzimaktivitás mérése
legtöbbször a szubsztrát vagy a termék koncentráció mérésére vezethető vissza és egyszerűen
kivitelezhető UV spektrofotometriával. Ez a módszer folyamatos aktivitásmérésre alkalmas,
azonban alapkövetelménye, hogy a reakcióban változás következzen be az abszorbanciában,
amihez többnyire a szubsztrát és a termék spektrumának különbözősége szükséges. Ezzel
szemben az ITC nem igényel kromofor csoportot, mivel ebben az esetben a reakció közben
létrejövő hőváltozást mérjük. Ez a módszer alkalmas folyamatos aktivitásmérésre és
közvetlenül a reakciósebességgel arányos jelet kapunk, azonban egyes háttérben zajló
folyamatokkal (mint a hígulás, vagy protonálódás) járó egyéb hőváltozások befolyásolhatják a
mérés eredményét. A HPLC ma már alap analitikai módszernek tekinthető a gyógyszer és
élelmiszeriparban, de enzimaktivitás mérésére kevésbé terjedt el. Ennek egyik oka, hogy csak
szakaszos aktivitásmérésre alkalmas, de ezt a hátrányt kompenzálhatja az, hogy a kromatogram
a mechanizmusra és a szubsztrát átalakítás mértékére vonatkozó információkat is tartalmaz.
Három eltérő hatásmechanizmusú szénhidráton ható enzim működésének vizsgálatát
valósítottuk meg: a glikogén foszforiláz (EC 2.4.1.1), egy mannoszintáz és egy α-amiláz (EC
3.2.1.1) kromofor csoportot tartalmazó szubsztrátokkal HPLC módszerekkel.
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2. Felhasznált anyagok és eszközök
Szubsztrátként 2-klór-4-nitrofenil kromofor csoportot tartalmazó maltoheptaózt (CNPG7) és
glükóz-1-foszfátot,
4,6-O-benzilidén-4-nitrofenil-β-maltoheptaozidot (BzG7PNP),
4nitrofenil-β-D-mannopiranozid akceptort (PNP-α-M) (1. ábra) és α-D-mannozilfluorid donort
alkalmaztunk. A hét tagú maltooligoszacharid származékokat ciklodextrin acetolitikus
gyűrűnyitásával, majd származékképzéssel állították elő [1].

1. ábra: Az aktivitásméréshez használt szubsztrátok szerkezete: A) 4-nitrofenil-β-Dmannopiranozid B) 2-klór-4-nitrofenil-β-maltoheptaozid (CNPG7) C) 4,6-O-benzilidén4-nitrofenil-β-maltoheptaozid (BzG7PNP).
Az vizsgálatok során a szubsztrátok és termékek elválasztáshoz Agilent 1260 Infinity II
(kvaterner pumpa, automata injektor, diódasoros detektor) folyadékkromatográfot használtunk.
Az elválasztás fordított fázisú oszlopokon, különböző arányú acetonitril (Sigma-Aldrich) HPLC tisztaságú víz oldószerelegyekkel, izokratikus vagy gradiens elúcióval történt. A
kromofor tartalmú oligoszacharid vegyületeket 302 nm hullámhosszon detektáltuk.
3. Glikogén foszforiláz vizsgálata
A glikogén foszforiláz a transzferázok közé tartozó enzim. Megtalálható az agyban, a májban
és az izmokban. A glikogén raktárakból glükóz-1-foszfátot (G-1-P) szabadít fel szervetlen
foszfát (Pi) jelenlétében [2].

2. ábra: A glikogén foszforiláz által katalizált glikogén lebontás folyamata, melynek
során glükóz-1-foszfát keletkezik [2].
Glükóz egység hasítása legalább négy monomer egységet tartalmazó maltooligoszacharid
esetén lehetséges a glikogén foszforiláz aktív centrumának szerkezete miatt. A reakció in vitro
körülmények között megfordítható, foszfát jelenlétében lebontás, glükóz-1-foszfát jelenlétében
glikogén szintézis történik. A glikogén foszforiláz természetes szubsztrátja a glikogén. A
glikogén nagy molekulatömegű elágazó láncú poliszacharid. Szerkezete rendkívül bonyolulttá
teszi az enzim működésének vizsgálatát, ezért a kísérletek során egy kromofor tartalmú hét tagú
oligoszacharidon vizsgáltuk a glikogén foszforiláz működését. Az apoláris kromofor csoport
lehetővé teszi fordított fázisú folyadékkromatográfiás módszer alkalmazását UV detektálással.
A vizsgálatokhoz Hypersil ODS (200x4,6 nm, 5 µm, Agilent) kolonnát választottunk,
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eluensként acetonitril és víz 12:88 elegyét alkalmaztuk 1 ml/perces áramlási sebesség mellett.
A detektálási hullámhossz a 2-klór-4-nitrofenil glikozid elnyelési maximuma, 302 nm.
A 2. ábrán láthatók a kromatogramok a kiindulási szubsztrát és a termékek elválasztásáról a
reverzibilis reakció mindkét irányában

3. ábra: A glikogén foszforiláz A) lebontás és B) szintézis irányú reakciójának vizsgálata
során kapott kromatogramok.
Lebontás irányú vizsgálat során a reakcióelegy összetétele: 14 µl enzim, 1 ml 2,5 mM CNPG7,
25 mM Pi és 2,5 mM G-1-P 35 mM glicerofoszfát pufferben (pH 6,8, 2,6 mM EDTA, 1 mM
AMP). A szintézis irányú elegyet hasonlóképpen állítottuk össze, azzal a különbséggel, hogy
25 mM Pi és 2,5 mM G-1-P-t adtunk a rendszerhez [3]. Mindkét kromatográfiás vizsgálatot
szobahőmérsékleten az enzimmel történő 5 perc inkubációt követően végeztük. Az A)
kromatogramon megjelenő nagyobb visszatartású csúcsok a rövidebb tagszámú
maltooligoszacharid termékekhez tartoznak, míg a B) kromatogramon kisebb visszatartású
csúcsok jelennek meg, melyek a nagyobb tagszámú termékek keletkezését mutatják. Ezt az
aktivitásmérési módszert az izotermális titrálási kalorimetriás mérések kontroljaként
alkalmaztuk az aktivitás és a gátlásvizsgálatok reakciókörülményeinek optimalizálására.
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4. Mannoszintáz enzim vizsgálata
Egy általunk vizsgált másik enzim a mannoszintáz, melyet egy hidroláz, a β-mannanáz enzim
mutációjával állítottak elő. A mannanáz a mannánokat lebontó enzim, a mannóz egységek
közötti β-1,4 glikozidos kötés hidrolitikus hasítását katalizálja. A mannanáz aktív centrumában
a katalitikus nukleofil aminosav cseréjével állítható elő a mannoszintáz, amely képes a β1,4
glikozidos kötések szintézisét katalizálni. Az összetett cukrok kémiai szintézise bonyolult, több
lehetőség van a monoszacharidok összekapcsolódására. A szintetikus előállítás időigényes,
bonyolult védőcsoport stratégiákat kell kidolgozni és nagy mennyiségű vegyszer
felhasználására van szükség. Ezzel szemben az enzimmel katalizált szintézis egyértelmű
terméket ad és a reakció vizes közegben végezhető, valamint a reakció végén az enzim
visszanyerhető és újra használható, amely kisebb környezeti terhelést és lényegesen
gazdaságosabb szintézist jelent. A reakcióban két kiindulási szubsztrátot, donorként α-Dmannozilfluoridot, akceptorként 4-nitrofenil-β-D-mannopiranozidot alkalmaztunk. A 4nitrofenil-β-D-mannopiranozid (PNPM1) használata lehetővé teszi, hogy az előbbiekben
bemutatott kromatográfiás módszert alkalmazzuk a reakció követésére (4. ábra).

4. ábra: A mannoszintáz enzim működésének vizsgálata során kapott kromatogram.
A mannoszintáz vizsgálata során összeállított reakcióelegy összetétele a következő volt: 2-5
mg/ml enzim, 10 mM donor és 10 mM akceptor 50mM Tris-HCl (pH 7,5) pufferben, T=33 C
̊ .
A kromatográfiás vizsgálat 12 óra inkubációt követően történt. A kromatogramon látható, hogy
a mannoszintáz működésének köszönhetően a kiindulási monoszacharid származékok
reakciójában nagyobb tagszámú oligoszacharid termékek keletkeznek. Az enzim előállítása és
tisztítása során, valamint a szintézisreakció optimalizálásához a módszer jól használható.
5. Kolorádóbogár eredetű α-amiláz vizsgálata
A kártevő rovarok világszerte jelentős mezőgazdasági problémát jelentenek. A lárvák és a
kifejlett rovarok esszenciális energiaforrása szénhidrát. A növényevő rovarok többsége főként
a növények termését fogyasztja. A kolorádóbogár esetében más a helyzet, mind a lárva, mind a
kifejlett rovar a növény leveleit rágja, és az egész növényt elpusztítja. A burgonyabogár fő
kártételét a burgonyafélék családjában okozza (Solanaceae), amihez a burgonyán kívül a
paradicsom és padlizsán tartoznak. A burgonya levelei fontos részei a növénynek, itt játszódik

99

a fotoszintézis, tehát a szénhidrátok előállítása, amely a növény energiaellátását fedezi. Az
amiláz a fő enzim, amely szerepet játszik a poliszacharidok lebontásában és a szénhidrát
metabolizmusban [4]. Néhány rovar α-amiláz szekvenciája ismert, azonban főleg gabonaféléket
fogyasztó rovarok α-amilázát vizsgálták [5-7]. A rovarok szénhidrát emésztésének
vizsgálatával fontos információk nyerhetők a különböző enzimek aktivitásáról, valamint a
termék arányról. Célunk a burgonyabogár bél α-amiláz működésének megismerése, valamint a
későbbiekben működésének gátlása, amivel az általa okozott mezőgazdasági problémák
megoldhatók lehetnek. Az α-amilázok a keményítő α-1,4-glikozidos kötéseinek hidrolitikus
hasítását katalizálják. Endo-enzimként a keményítő lánc belsejében, véletlenszerűen hatnak.
Az α-amiláz bontási kép vizsgálatának első lépésében a redukáló végén kromofor csoporttal
jelölt maltoheptaózt (CNPG7) alkalmaztunk szubsztrátként. A kiindulási szubsztrát és a
termékek elválasztásához Accucore aQ (200x2,1 mm, 2,6 µm, Thermo) oszlopot választottunk.
Eluensként acetonitril-víz 7:93 V/V% arányú elegyét használtuk 1 ml/perces áramlási sebesség
mellett. A komponensek detektálása 302 nm hullámhosszon történt. A vizsgálatok alatt a
kolonna- és az mintateret 30 °C hőmérsékletet tartottuk. A mérések során kapott eredmények
az 5. ábrán láthatók.

5. ábra: A kolorádóbogár eredetű α-amiláz működésének vizsgálata során a CNPG7
szubsztrát esetében kapott eredmények. (kék kromatogram: 0 perc, piros kromatogram:
133 perc).
A reakcióelegy összetétele a következő volt: 5 µl rovar bél extraktum és 1 mg CNPG7 1 ml 50
mM MES pufferben (5 mM Ca(OAc)2, 51.5 mM NaCl,pH6,0). A reakciót az enzim
hozzáadásával indítottuk és a kromatográfiás méréssorozatot előzetes inkubáció nélkül
kezdtük. A mintavétel 17 percenként történt. A kék kromatogramon a kiindulási szubsztrát
csúcsa látható, míg a piros az enzim hozzáadása után későbbi időpontban felvett kromatogram,
ahol már megjelennek kisebb tagszámú termék oligomerek csúcsai is.
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1. táblázat: A kolorádóbogár eredetű -α-amiláz bontási vizsgálata során a CNPG7
szubsztrát esetében kapott eredmények összehasonlítása referenciákkal
Enzim
Redukáló végi oligoszacharid
Referenciák
termékek tagszáma
1
2
3
4
LDAmy
0
39
36
24
Kandra 1997 [8]
PPA
0
41
33
26
0
18
50
32
Kandra 2000 [9]
HSA
5
84
11
0
Kandra 2002 [10]
BLA
95
2
2
1
Kandra 2006 [11]
Barley AMY1
68
8
12
11
Kandra 2006 [11]
Barley AMY2
LDAmy – kolorádóbogár eredetű α-amiláz, PPA- sertés
hasnyálmirigy α-amiláz, HSA – humán nyál α-amiláz, BLA –
Bacillus licheniformis eredetű α-amiláz, Barley AMY – árpa eredetű
α-amiláz .
Emellett láthatók a kiindulási szubsztrátnál kisebb retenciós idejű csúcsok is, melyek
feltételezhetően nagyobb tagszámú, transzglikozilezéssel keletkező oligomerekhez tartoznak.
A reakciót időben követtük. Az ábrán megjelenő monomer és dimer oligoszacharidok
keletkezése a rovar bél extraktum α-glükozidáz aktivitásának köszönhető, mely ezen szubsztrát
esetén a nem redukáló vég felől, egymást követő reakció lépésekben képes glükóz egység
hasítására. Az amiláz bontási képének meghatározásához ezért a reakció kezdeti szakaszában
kapott termékarányokat használtuk fel. A rovar bél α-amiláz bontási képét összehasonlítottuk
más szervezetekből származó, már vizsgált α-amilázok bontási képével (1. táblázat) [8-11]. A
táblázatban látható, hogy a sertés hasnyálmirigy eredetű α-amiláz bontási képe hasonlít a
legjobban a burgonyabogár bélkivonatban található α-amilázéhoz.
A bontási vizsgálatok második lépésében olyan oligoszacharidot választottunk szubsztrátként,
mely a redukáló és a nem redukáló végén is tartalmaz kromofor csoportot (BzG7PNP). A nem
redukáló végen a benzilidén csoport miatt az α-glükozidáz nem képes hasítást végezni a
szubsztráton, kizárólag az α-amiláz. A vizsgálatokhoz a CNPG7 bontása során alkalmazott
összetételt alkalmaztuk, A eluensként acetonitrilt, B eluensként vizet használtunk 0,4 ml/perces
áramlási sebesség mellett. A szubsztrát és a termékek elválasztásához kifejlesztett két lépcsős
gradiens módszert a 2. táblázatban foglaltuk össze.
2. táblázat: A BzG7PNP és a kolorádóbogár eredetű α-amilázzal történő hidrolízise
során kapott termékek elválasztásához alkalmazott gradiens módszer. (A% - az eluens
acetonitril tartalma)
t (perc)
A%V/V
0,0
5
4,0
5
5,0
7
13,5
7
14,0
30
30,0
30
A reakcióelegyet a CNPG7 vizsgálatához hasonlóan készítettük el. A mintavételezés 35
percenként történt. A vizsgálatok során kapott eredmények a 6. ábrán láthatók.
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6. ábra: A kolorádóbogár eredetű α-amiláz működésének vizsgálata során a BzG7PNP
szubsztrát esetében kapott eredmények. (kék kromatogram: 0 perc, piros kromatogram:
215 perc)
A kromatogram elején láthatók a redukáló végi p-nitrofenil származékok, melyek retenciós
sorrendjét sztenderdekkel tudtunk azonosítani, a következők a nem redukáló végi benzilidén
származékok, melyekhez nem voltak sztenderdjeink, ezért csak a retenciós sorrend alapján
tudtunk következtetést tenni arra, hogy melyik csúcshoz, melyik oligomer tartozik. A gradiens
végén látható intenzív csúcs a kiindulási szubsztráté, aminek mindkét végén apoláris csoport
található, ezért a legnagyobb visszatartás jellemezi. A szubsztrát csúcsa mellett megjelenik egy
kisebb tagszámú, mindkét végén kromofort tartalmazó oligoszacharid csúcsa, amiből arra
következtethetünk, hogy a bél kivonat rendelkezik transzglikozidáz aktivitással is. Az ezen a
szubsztráton kapott eredményeket is összehasonlítottuk, már ismert α-amilázok bontási
vizsgálata során kapott eredményekkel (3. táblázat).
3. táblázat: A kolorádóbogár eredetű α-amiláz bontási vizsgálata során a BzG7PNP
szubsztrát esetében kapott eredmények összehasonlítása referenciákkal
Enzim
Redukáló végi oligoszacharid termékek
Referenciák
tagszáma
1
2
3
4
5
LDAmy
8
26
64
2
0
Kandra 1997 [8]
PPA
0
20
80
0
0
0
67
12
11
10
Kandra 2000 [9]
HSA
5
67
33
0
0
Kandra 2002 [10]
BLA
LDAmy – kolorádóbogár eredetű α-amiláz, PPA- sertés hasnyálmirigy αamiláz, HSA – humán nyál α-amiláz, BLA – Bacillus licheniformis eredetű
α-amiláz,
Ezek az eredmények is azt mutatták, hogy az általunk vizsgált α-amiláz bontási képe a sertés
pancreas α-amilázéhoz hasonlít a legjobban.
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6. Összefoglalás
A vizsgálataink során megvalósítottuk három különböző hatásmechanizmusú enzim
működésének vizsgálatát különböző kromofor csoportot tartalmazó szubsztrátokon fordított
fázisú kromatográfiás módszerrel. Sikeresen valósítottuk meg a glikogén foszforiláz szintézis
és lebontás irányú reakciójának követését mellyel további lehetőségünk nyílik a glikogén
foszforiláz gátlásának mindkét irányú reakción történő vizsgálatára. Emellett a kidolgozott
HPLC aktivitásmérési módszerrel vizsgálatok folytathatók a mannoszintáz működési
optimumának beállításával kapcsolatban, mellyel az oligoszacharid előállítás hatékonysága
növelhető. A kolorádóbogár eredetű α-amiláz vizsgálatának is több fontos felhasználási területe
lehet. Ezen enzim és a PPA bontási képének hasonlósága alapján arra a megállapításra
jutottunk, hogy a PPA esetében hatásosnak talált inhibitorok alkalmasak lehetnek a rovar bél
eredetű α-amiláz gátlására, mellyel a rovar által okozott mezőgazdasági problémák
csökkenthetők. Ennek igazolására gátlás vizsgálatokat tervezünk. Továbbá enzim aktív
centrumának szerkezete meghatározható a bontási vizsgálatot különböző tagszámú
maltoogligoszaharid szubsztráton elvégezve, ami további inhibitorok tervezésére ad
lehetőséget. A transzglikozidáz aktivitásnak ipari jelentősége lehet, hiszen az eddig bonyolult
és időigényes kémiai szintézissel előállított szubsztrátok enzimreakcióval egy gyorsabb és
környezetbarát módon állíthatók elő.
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POTENCIÁLIS GLIKOENZIM-INHIBITOROK
AGGREGÁLÓDÁSRA VALÓ HAJLAMÁNAK VIZSGÁLATA
Szabó Kármen
Debreceni Egyetem, PhD hallgató, szabo.karmen@science.unideb.hu

Absztrakt
Az utóbbi években egyre nagyobb tudományos érdeklődésre tett szert a promiszkuitásnak
nevezett jelenség, mely egyes inhibitorok többféle enzimen kifejtett szignifikáns gátló hatását
jelenti. Ez kifejezetten nagy problémát jelent a gyógyszergyártás területén, ahol a
nagyáteresztőképességű szűrések (HTS) során a molekulakönyvtárakban fals pozitív találatok
jelenhetnek meg. Az ilyen inhibitorok gátlási mechanizmusának hátterében a molekulák által
alkotott aggregátumok képződése állhat, melyek kölcsönhatásba lépnek a célfehérjével. Ilyen
módon semmiképpen nem lehet az inhibitor enzimmel szembeni specificitásáról beszélni. Ez a
jelenség nemkívánatos a gyógyszerfejlesztésben, hiszen amennyiben egy adott gyógyszer több,
különböző targethez is hozzá tud kapcsolódni, megnő a kockázata a lehetséges
mellékhatásoknak. Célul tűztem ki e jelenség részletes tanulmányozását olyan módon, hogy
több különböző enzimen egyaránt hatásos glikoenzim-inhibitor esetében vizsgálom a
promiszkuitás feltételeit. Két természetes eredetű inhibitort választottam ki; az akarbózt, illetve
egy gallotannint. Az előbbiről feltételeztem, hogy nem fog eleget tenni a promiszkuitás
feltételeinek, míg az utóbbi esetében alapos volt a gyanúm, hogy egy aggregálódásra hajlamos
vegyületről van szó. A vizsgálatok során megerősítést nyertek ezek a feltevések, hiszen a tannin
teljesítette a promiszkuitás valamennyi feltételét, míg az akarbóz egyiket sem. Ezen
eredmények alapján a későbbiekben, a szintetikus eredetű, molekulakönyvtárakból származó
inhibitorok aggregálódásra való hajlamának tanulmányozása során az akarbózt negatív, míg a
tannint pozitív kontrollként tudom alkalmazni. A mérések kivitelezéséhez spektrofotometriás,
illetve izotermális titrálási kalorimetria (ITC) módszert használtam.
Kulcsszavak: aggregálódás, inhibitor-specificitás, glikoenzim, molekulakönyvtár
1. Bevezetés
1.1 Kutatás jelentősége
A Nemzetközi Diabétesz Szövetség felmérése szerint 2017-ben a világ lakosságának
megközelítőleg 6%-át érintette a kettestípusú cukorbetegség. Ez a szám becslések szerint 2045re körülbelül 48%-kal is megemelkedhet, vagyis a betegséggel élők száma 629 millióra nőhet.
2016-ban körülbelül 4 millió ember vesztette életét a cukorbetegség és az ezzel összefüggésbe
hozható kórképek következtében [1]. Mindezekből látszik, hogy a szénhidrátanyagcsere
szabályozására, a diabétesz megelőzésére, illetve kezelésére irányuló kutatások nagy
jelentőséggel bírnak. Mivel a cukorbetegség legkarakterisztikusabb tünete a rendellenesen
magas vércukorszint, ami számos szövődmény kialakulásához vezet, ezért terápiájának
legfontosabb célja a vér glükózkoncentrációjának megfelelő szinten tartása. Habár napjainkban
számos hatékony, különböző hatásmechanizmussal rendelkező gyógyszerkészítmény van
forgalomban, a sokféle és gyakran súlyos mellékhatások szükségessé teszik a biztonságosabb
alternatív terápiák kidolgozását [2]. A cukorbetegség terápiájának egyik módja az
emésztőrendszerben lévő szénhidrátbontó enzimek, az úgynevezett glikoenzimek gátlása, a
táplálékbevitel utáni vércukorszint-emelkedés mérséklése érdekében.
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1.2 A gyógyszertervezés menete
A gyógyszertervezés egy olyan összetett folyamat, mely számos lépésből áll és mely általában
több évet vesz igénybe. Először is meghatározzák a gyógyítani kívánt betegség hátterében álló
biológiai és biokémiai folyamatokat, és ez alapján választják ki a megfelelő biológiai célpontot.
Ezt követően in vitro és/vagy in vivo teszteket dolgoznak ki, majd a biológiai célponthoz kötődő
és a teszteken pozitív választ adó vezérmolekulákat keresnek, amihez általában valamilyen
szűrővizsgálati módszert, például nagyáteresztőképességű szűrést (röviden HTS-t)
alkalmaznak. Az ilyen módon kapott, molekulakönyvtárakban megjelenő nagyszámú
vezérmolekula-jelöltet természetes forrásokból vagy szintetikus úton állítják elő. Előzetes
biológiai és toxikológiai vizsgálatokat végeznek, melyek eredményei alapján optimalizálják a
vezérmolekula kémiai szerkezetét, majd megtervezik az adott gyógyszerjelölt racionális
szintézisét. A megfelelő tulajdonságokkal rendelkező gyógyszerjelöltek sikeres azonosítása
után kezdődnek el a preklinikai, majd klinikai kísérletek, melyek már a gyógyszerfejlesztési
szakasz részeit képzik [3]. Mindezek alapján belátható, hogy egy új, hatékony gyógyszer
kifejlesztése egy meglehetősen idő és pénzigényes folyamat.
1.3 Több enzimre ható inhibitorok – Promiszkuitás
A gyógyszergyártásban gyakran előfordul, és jelentős problémát okoz, hogy a
nagyáteresztőképességű szűrések során fals pozitív találatok jelennek meg a
molekulakönyvtárakban. Erre azonban sok esetben csak a vezérmolekulák szintézisét követően,
a későbbi vizsgálatok alkalmával derül fény, ami jelentősen növeli a költségeket. A fals pozitív
találatok egyik lehetséges oka a promiszkuitásnak nevezett jelenség, mely egyes inhibitorok
többféle enzimen kifejtett szignifikáns gátló hatását jelenti. Az ilyen típusú inhibitorok kétféle
módon hathatnak: vagy olyan módon, hogy az inhibitormolekulák aggregátumokat hoznak
létre, és ezek az aggregátumok lépnek kölcsönhatásba a célfehérjével, vagy úgy, hogy az egyedi
inhibitormolekulák magának az enzimnek az aggregálódását eredményezik [4-5]. Ezért a
szakirodalom a promiszkuitás és az aggregáció-alapú inhibíció fogalmakat egyaránt használja.
Ezek az aggregáció-alapú inhibitorok többnyire nem-kompetitív gátlószerként viselkednek, és
csak kismértékű kapcsolat mutatkozik a szerkezet és a funkció között. Ilyen módon
semmiképpen nem lehet az inhibitor enzimmel szembeni specificitásáról beszélni. A
szakirodalomban megtalálhatók azok a kritériumok, amelyek teljesülése egyértelmű jele lehet
a promiszkuitásnak. Ezek a feltételek: érzékenység az (1) idő-függéssel, az (2)
enzimkoncentrációval, illetve a (3) detergens jelenlétével szemben, valamint, hogy (4)
egymástól szerkezetükben és funkciójukban jelentősen eltérő célenzimen egyaránt
nagymértékű gátló hatást fejtenek ki [6]. A promiszkuitás jelensége tehát nemkívánatos a
gyógyszerfejlesztésben, hiszen amennyiben egy adott gyógyszer több, különböző targethez is
hozzá tud kapcsolódni, megnő a kockázata a lehetséges mellékhatásoknak. Kutatói szemmel
viszont nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy a promiszkuitás áldás-e vagy átok. Egyrészt a
nem kívánt mellékhatások valóban kialakulhatnak, ha az inhibitor több enzimet is gátolhat.
Másfelől azonban, a már ismert gyógyszerek új alkalmazási lehetőségei nyílhatnak meg
előttünk, ilyen módon növelve a gyógyszerek hatékonyságát, például komplex betegségek
esetén.
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2. Célkitűzés
Habár a promiszkuitás jelensége az utóbbi években a tudományos érdeklődés középpontjába
került, az arról megjelent publikációk száma így is csekély. Ráadásul a szakirodalomban
elsősorban csak olyan közleményeket lehet találni, melyekben az aggregáció bekövetkezését
fényszórásméréssel bizonyítják. Ez a módszer ugyan lehetőséget ad a részecskeméret esetleges
időbeli növekedésének nyomon követésére, azonban számos olyan korláttal rendelkezik, ami
megnehezíti a promiszkuitásra irányuló kutatásokat. Ilyen például a meglehetősen nagy
mintamennyiség-igény, vagy a vizsgálni kívánt vegyület pontos ismerete (például a refraktív
indexe, viszkozitása a mérési hőmérsékleten, illetve rendelkezik-e elnyeléssel az adott
hullámhosszon). E követelmények azonban nehezen teljesíthetők a molekulakönyvtárakból
származó, ismeretlen biológiai és kémiai tulajdonságokkal rendelkező vegyületek esetében. A
promiszkuitás feltételeinek vizsgálata azonban a legtöbb esetben akár egy spektrofotométer
segítségével is megvalósítható. Emiatt célul tűztem ki, hogy molekulakönyvtárakból származó,
szintetikus eredetű, potenciális glikoenzim-inhibitorok aggregálódásra való hajlamát
tanulmányozom úgy, hogy vizsgálom az említett feltételek teljesülését. Ehhez első lépésként
két ismert, természetes eredetű glikoenzim inhibitort választottam ki; a korábbi tanulmányok
alapján hatékony átmeneti állapot analóg α-glikozidáz inhibitornak talált akarbózt, illetve az αamiláz gátlószerként ismert tannint. Az előbbiről feltételeztem, hogy nem fog eleget tenni a
promiszkuitás feltételeinek, míg az utóbbi esetében alapos volt a gyanúm, hogy egy aggregációalapú inhibitorról van szó. Ha a méréseim során ezek a feltevések megerősítést nyernek, az
eddig ismeretlen hatásmechanizmusú inhibitorok aggregálódásra való hajlamának
tanulmányozása során az akarbózt negatív, míg a tannint pozitív kontrollként tudom
alkalmazni.
3. Anyagok és módszerek
3.1 Felhasznált anyagok
3.1.1 Alkalmazott puffer
A promiszkuitás vizsgálata során az enzimet, szubsztrátot, illetve az inhibitort (tannin vagy
akarbóz) 50 mM MES pufferben oldottam (pH=6), ami 5 mM kálcium-acetátot; 51,1 mM NaClot, valamint 152 mM NaN3-ot tartalmazott [7]. A pH beállításához NaOH oldatot és sósavat
használtam.
3.1.2 Felhasznált enzim és szubsztrát
Valamennyi mérést sertés hasnyálmirigy eredetű α-amiláz enzimmel valósítottam meg, melyet
a Sigma-Aldrich-tól vásároltunk (Type 6B, Sigma Aldrich St. Louis, MO, USA). Az enzimtörzsoldat koncentrációja 140 µM volt; a spektrofotometriás vizsgálatok során az
enzimkoncentráció 280 nM, míg az ITC méréseknél 1,4 µM volt.
Szubsztrátként minden esetben 5 mM koncentrációjú 2-klór-4-nitrofenil-4-O-α-Dgalaktopiranozil-D-maltozidot (GalG2-α-CNP) alkalmaztam (Sorachim SA, Lausanne, Svájc).
3.1.3 Vizsgált inhibitorok
Az akarbózt kutatócsoportunk a Glucobay® néven kereskedelmi forgalomban is kapható
tablettából nyerte ki. Ehhez 5 darab 50 mg hatóanyag tartalmú tablettát porítottunk el, melyet
20 ml háromszor ioncserélt vízben oldottunk, amit ezt követően 45 percig ultrahangos
vízfürdőben inkubáltunk. Az oldhatatlan hordozó anyagok eltávolítását centrifugálással

107

végeztük (2x15 perc, 10000 rpm), majd a felülúszót egy 0,45 µm pórusátmérővel rendelkező
fecskendőszűrővel tisztítottuk tovább. Az ilyen módon kapott tiszta oldatot liofilizáltuk.
A másik felhasznált inhibitort, a gallotannint, az Aleppo tölgy cserzőgubacsából (gallae
halepenses) nyerte ki a Biotechnology Services and Consulting Inc. (Coppell, USA). Az
extrakciót szobahőmérsékleten végezték, 60 % (m/m) acetonnal. A kereskedelmi forgalomban
kapható Aleppo tannin további tisztítását kutatócsoportunk végezte el méretkizárásos
kromatográfiás módszerrel, egy Sephadex LH-20 oszlop segítségével [8].
3.2 Alkalmazott módszerek
3.2.1 UV-VIS spektrofotometria
A gátlásvizsgálatok során az enzim maradék aktivitását egy termosztálható Jasco V550 típusú
kétsugaras spektrofotométerrel mértem. A kinetikai vizsgálatok során minden esetben az enzim
hozzáadásával indítottam a reakciót, kivéve az időfüggéssel szembeni érzékenység
vizsgálatakor, amikor az enzimet és az inhibitort meghatározott ideig előinkubáltam, majd a
szubsztrát hozzáadásával indítottam el a reakciót. 180 másodpercig követtem a
kromoforcsoport felszabadulásával járó abszorbancia-növekedést 400 nm hullámhosszon. Ezt
követően a Jasco Spectra Manager szoftver Time course measurement funkciójának
alkalmazásával meghatároztam a kapott görbe kezdeti szakaszának meredekségét, mely
ekvivalens az enzimreakció kezdeti sebességének értékével.
3.2.2 Izotermális titrálási kalorimetria (ITC)
A promiszkuitás vizsgálatához használt másik műszer egy MicroCal ITC200 (Malvern,
Worcestershire, UK) mikrokaloriméter volt. A készülékben egy 204 µl térfogatú
referenciacella, illetve egy azonos végtérfogattal rendelkező mintacella, továbbá egy 40 µl
térfogatú termosztált injektor található. A mérések során a referencia cella minden esetben az
alkalmazott puffert, az injektor az 1,4 µM koncentrációjú enzimet, míg a mintacella a
szubsztrát, inhibitor és a puffer elegyét tartalmazta. A mérések során, 60 másodperces
késleltetés után, 4 másodperc alatt 2 µl enzimet injektáltam a mintacellába. A készülék
beállításai közül a hőmérsékletet 37 °C-nak, az injektálás sebességét 0,5 µl/s-nak, a referencia
teljesítményt 5 µcal/s-nak, a „feed back módot” „alacsony” értékűnek, a keverés sebességét
pedig 800 rpm-nek választottam. A kapott termogrammok kiértékelése során meghatároztam
az alapvonaltól számított legnagyobb kitérést (maximális hőváltozást), és a kapott értékből
kiszámoltam az enzim maradék aktivitását, melyet egy azonos összetételű, inhibitort nem
tartalmazó referenciamintán mért hőváltozáshoz viszonyítottam. Ezt követően a kapott
pontokra a Greco-Hakala-féle relatív reakciósebességi egyenlet (1. egyenlet) [9]
felhasználásával illesztettem görbét.
2

(1)

𝑣
=
𝑣0

𝐸𝑡 − 𝐼 − 𝐾𝑖∗ + √(𝐸𝑡 − 𝐼 − 𝐾𝑖∗ ) + 4𝐸𝑡 ∗ 𝐾𝑖∗
2𝐸𝑡

108

4. Eredmények
4.1 Gátlásvizsgálat tanninnal
A tannin promiszkuitásának tanulmányozásához sertés hasnyálmirigy eredetű α-amiláz enzimet
alkalmaztam. A mérések kivitelezéséhez spektrofotometriás és/vagy izotermális titrálási
kalorimetria (ITC) módszert használtam. A mért reakciósebességekből mindkét inhibitor
esetében meghatároztam az enzim maradék aktivitását különböző inhibitorkoncentrációk
mellett. Ezt követően a kapott pontokra a Greco-Hakala relatív reakciósebességi egyenlet
felhasználásával görbéket illesztettem. E görbék alapján a látszólagos kötődési állandókhoz
(K*) jutottam, mely értékek a vegyes típusú gátlás esetében megegyeznek a tényleges kötődési
állandókkal. Először a hidrolizálható tanninok csoportjába tartozó gallotannin aggregációra
való hajlamát vizsgáltam, melyben a glükózt galluszsavak észteresítik. Az 1. ábrán feltüntettem
a tanninnal végzett gátlásvizsgálatok során kapott mérési adatok alapján illesztett görbéket és a
kötődési állandókat. Ahogy látható, a kétféle analitikai módszerrel meghatározott gátlási
állandók értékei egy nagyságrenddel eltérnek. Ennek oka az lehet, hogy az ITC mérések során
gyakran alakulnak ki keveredési (vagy hígulási) hőtől származó jelek, amelyek módosítják a
tényleges enzimreakcióból eredő hő jeleit. Amennyiben a tényleges folyamat során felszabadult
vagy elnyelt hő és a nem-reakcióeredetű hő ugyanolyan előjelű, akkor a kapott jelek
összeadódnak, és ezáltal a gátlási állandó nagyobb lesz.1

Ki=3,51 µg/ml

Ki=0,74 µg/ml

1. ábra: A tannin aggregálódásra való hajlamának vizsgálata spektrofotometriás (bal) és
ITC (jobb) módszerrel, sertés hasnyálmirigy eredetű α-amiláz enzimen, GalG2-CNP
szubsztrát felhasználásával.
Annak érdekében, hogy tanulmányozzam a promiszkuitás első feltételének teljesülését, a
szakirodalomban olyan publikációkat kerestem, melyekben a tannin gátló hatását különféle
funkciójú és/vagy mechanizmusú enzimeken vizsgálták. A 1. táblázatban feltüntettem néhány
olyan enzimet, melyek aktivitását korábbi tanulmányok alapján a tannin hatékonyan csökkenti.
Ezek között szerepel egy oxidoreduktáz, illetve négy, eltérő funkcióval és mechanizmussal bíró
hidroláz (amiláz, lipáz, tripszin, invertáz) [10-14]. Annak ellenére, hogy az említett enzimek
funkciója jelentősen különbözik, a tannin valamennyi esetben nagymértékű gátló hatást mutat.
Ennek megfelelően megállapítható, hogy a tannin teljesíti a promiszkuitás első feltételét.

Mivel ez a kutatás nemrégen kezdődött el, az ITC méréseknél nem volt még lehetőségem elvégezni a
kontrollkísérleteket, melyek során figyelembe venném a nem-enzimreakcióból származó hőjeleket is. A
későbbiekben ezeket a kísérleteket mindenképpen megvalósítom, és a gátlásvizsgálatok során kapott jeleket
korrigálni fogom az említett kontrollokkal.
1
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1. táblázat: A szakirodalomban szereplő gátlási állandók, melyeket a tannin
aktivitáscsökkentő hatásának vizsgálata során mértek különböző mechanizmusú és/vagy
funkciójú enzimeken.
Vizsgált enzim

K

α-Amiláz

9,03 µg/ml [10]

Tirozináz

87 µg/ml [11]

Lipáz

332,15 µg/ml [12]

Tripszin

3,038 mM [13]

Invertáz

133 mM [14]

i

A 2. feltétel teljesülésének tanulmányozásához, vagyis a detergenssel szembeni érzékenység
vizsgálatához, a méréseket megismételtem olyan módon, hogy a puffer, amelyben az enzimet,
szubsztrátot, és az inhibitort oldottam, 0,01% TritonX-100 nem ionos detergenst tartalmazott.
Ebben az esetben is két módszerrel határoztam meg a reakciósebességeket. A könnyebb
összevethetőség érdekében a detergens jelenlétében, illetve annak távollétében végzett mérések
során kapott pontokra illesztett görbéket egy ábrán tüntettem fel (2. ábra).

2. ábra: A tannin aggregálódásra való hajlamának vizsgálata spektrofotometriás (bal) és
ITC (jobb) módszerrel, sertés hasnyálmirigy eredetű α-amiláz enzimen, GalG2-CNP
szubsztrát felhasználásával, 0,01% TritonX-100 nemionos detergens jelenlétében (zöld),
illetve annak távollétében (piros).
A 2. táblázatban összefoglaltam a spektrofotometriás és ITC módszerrel kapott gátlási
állandókat.
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2. táblázat: A tannin aggregálódásra való hajlamának spektrofotometriás és ITC
módszerrel végzett vizsgálata során kapott gátlási állandók értékeinek összefoglalása,
0,01% TritonX-100 nemionos detergens jelenlétében, illetve annak távollétében
ITC
Spektrofotometria

Ki (µg/ml)

Detergens
nélkül

Detergenssel

Detergens
nélkül

Detergenssel

2,81

24,36

0,74

9,21

Mindkét módszer bizonyítja, hogy detergens hatására a gátlási állandó értéke egy
nagyságrenddel nőtt. Ez azzal magyarázható, hogy a felületaktív anyag megakadályozza a
részecskék oldatban bekövetkező aggregálódását, ezáltal nagyobb inhibitorkoncentrációra van
szükség ugyanazon gátló hatás eléréséhez. Ez alapján elmondható, hogy a tannin eleget tesz a
promiszkuitás második feltételének is.
Ezt követően az aggregálódásra való hajlam másik két feltételét, vagyis az időfüggéssel és az
enzimkoncentrációval szembeni érzékenységet vizsgáltam spektrofotometriás módszerrel. Az
időtől való függés, avagy függetlenség ellenőrzéséhez az enzimet és inhibitort 5, 10 és 30
percen keresztül előinkubáltam és a reakciót a szubsztrát hozzáadásával indítottam. Ahogy a 3.
ábrán feltüntetett görbék, valamint a gátlási állandók is mutatják, előinkubálás hatására a tannin
gátló hatása jelentősen nőtt, hiszen a gátlási állandó értéke mintegy hetedére csökkent.

3. ábra: A tannin aggregálódásra való hajlamának vizsgálata spektrofotometriás
módszerrel, sertés hasnyálmirigy eredetű α-amiláz enzimen, GalG2-CNP szubsztrát
felhasználásával, az enzim és a tannin előinkubálása nélkül (piros), 5 perc (lila), 10 perc
(kék) és 30 perc (zöld) előinkubálását követően.
Ennek hátterében az állhat, hogy már 5 perc előinkubálást követően bekövetkezett az
aggregálódás, ami mind a fehérje-aggregáció, mind az inhibitormolekulák által alkotott
aggregátumok képződése esetében a gátlóhatás növekedését eredményezi. Látható továbbá,
hogy 30 perc után a gátlási állandó kismértékben ugyan, de növekedett. Ez azzal indokolható,
hogy az aggregátumok egy része visszaoldódhatott. Ez a jelenség arra enged következtetni,
hogy a tannin gátló hatását a molekulái által alkotott aggregátumok révén fejti ki, melyek
kölcsönhatást alakítanak ki az enzimmel.
A 4. ábrán az enzimkoncentrációval szembeni érzékenység vizsgálatakor kapott
eredményeimet tüntettem fel. A méréseket a korábbiakkal azonos reakciókörülmények között
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végeztem el, azonban az alkalmazott enzim koncentrációját felére csökkentettem, majd
kétszeresére és háromszorosára növeltem.

4. ábra: A tannin aggregálódásra való hajlamának vizsgálata spektrofotometriás
módszerrel, sertés hasnyálmirigy eredetű α-amiláz enzimen, GalG2-CNP szubsztrát
felhasználásával, 0,5x (lila), 1x (piros), 2x (zöld) és 3x (kék) enzimkoncentráció
alkalmazása mellett.
Az volt a feltevésem, hogy az eltérő enzimkoncentrációk hatására a gátlási állandó értéke
változni fog a promiszkuitás negyedik feltétele értelmében. Azonban ahogy az eredmények
alapján látható, ez nem következett be; a négy görbe szinte teljesen egybeesik és a gátlási
állandók is közel azonosak. Ez alátámasztja a korábbi hipotézisemet, miszerint a tannin nem a
fehérje-aggregáció által fejti ki hatását, hiszen akkor a fehérjekoncentráció növelése nagyobb
mértékű aggregációhoz és ezáltal a gátlási állandóban mutatkozó jelentősebb csökkenéshez
vezetne.
3.2 Gátlásvizsgálat akarbózzal
A következő vegyület, melynek tanulmányoztam a promiszkuitásra való hajlamát, az akarbóz
volt. Az akarbóz a leginkább ismert, és a legelterjedtebben használt szénhidrát típusú amiláz
inhibitor, amit a gyógyszeripar Glucobay néven forgalmaz a cukorbetegség kezelésére. A
tanninhoz hasonlóan ebben az esetben is spektrofotometriás valamint ITC módszerrel
vizsgáltam a promiszkuitás egyes feltételeit. Mivel ezeket a méréseket a tanninnál bemutatott
módon valósítottam meg, ezért az akarbóznál már csak a kapott eredményeket írom le. A
szakirodalomban ismét számos olyan publikációt találtam, ahol az akarbóz különböző
enzimeken kifejtett aktivitáscsökkentő hatásáról számolnak be [15-17].
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3. táblázat: A szakirodalomban szereplő gátlási állandók, melyeket az akarbóz
aktivitáscsökkentő hatásának vizsgálata során mértek különböző mechanizmusú és/vagy
funkciójú enzimeken.
Vizsgált enzim

K

α-Amiláz

0,64 µM [15]

α-Glükozidáz

77,9 µM [15]

Ciklomaltodextrin-glükano-transzferáz

2,53 µM [15]

Szukráz

29,6 µM [16]

Glükoamiláz

0,84 µM [17]

i

A 3. táblázatban összefoglalt irodalmi adatok alapján elmondható, hogy az akarbóz is képes
nagymértékű gátló hatást kifejteni különböző enzimeken (hiszen a gátlási állandók mikromólos
tartományba esnek). Látható azonban, hogy ezek többsége glikozidáz enzim, vagyis
funkciójukban, szerkezetükben és mechanizmusukban nem térnek el jelentősen. Ennek
értelmében azt a következtetést vontam le, hogy az akarbóz nem teljesíti a promiszkuitás első
feltételét.
Miután az akarbóz egy kereskedelmi forgalomban is kapható gyógyszer, ezért feltételeztem,
hogy nem hajlamos az aggregálódásra. Ennek megfelelően azt vártam, hogy a detergenssel
szemben nem lesz érzékeny, illetve sem az enzimkoncentráció változtatása, sem az
előinkubálás nem fogja szignifikánsan befolyásolni a gátlási állandók értékeit. A méréseket
követően ez a feltevésem beigazolódott. Ahogy az 5. ábrán látható, a detergens jelenlétében
végzett gátlásvizsgálatok során kapott görbék szinte tökéletes egyezést mutatnak a detergenst
nem tartalmazó eredeti mérés görbéivel, és a gátlási állandók is közel azonosak mindkét
módszer esetében.

5. ábra: Az akarbóz aggregálódásra való hajlamának vizsgálata spektrofotometriás (bal)
és ITC (jobb) módszerrel, sertés hasnyálmirigy eredetű α-amiláz enzimen, GalG2-CNP
szubsztrát felhasználásával, 0,01% TritonX-100 nemionos detergens jelenlétében (zöld),
illetve annak távollétében (piros).
A 4. táblázatban összefoglaltam a spektrofotometriás és ITC módszerrel kapott gátlási
állandókat.
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4. táblázat: Az akarbóz aggregálódásra való hajlamának spektrofotometriás és ITC
módszerrel végzett vizsgálata során kapott gátlási állandók értékeinek összefoglalása,
0,01% TritonX-100 nemionos detergens jelenlétében illetve annak távollétében.
ITC
Spektrofotometria

Ki (µg/ml)

Detergens
nélkül

Detergenssel

Detergens
nélkül

Detergenssel

0,97

0,90

0,025

0,024

Az időfüggéssel és az enzimkoncentrációval szembeni érzékenység vizsgálatánál is ugyanarra
az eredményre jutottam, mint a detergenssel végzett gátlásvizsgálatok során. Sem az enziminhibitor előinkubáció, sem az enzim koncentrációjának változtatása nem okozott eltérést a
gátlási állandókban, és a görbék is egybeesnek (6-7. ábra).

6. ábra: Az akarbóz aggregálódásra való hajlamának vizsgálata spektrofotometriás
módszerrel, sertés hasnyálmirigy eredetű α-amiláz enzimen, GalG2-CNP szubsztrát
felhasználásával, az enzim és az akarbóz előinkubálása nélkül (piros), 5 perc (kék), 10
perc (zöld) és 30 perc (lila) előinkubálását követően.

7. ábra: Az akarbóz aggregálódásra való hajlamának vizsgálata spektrofotometriás
módszerrel, sertés hasnyálmirigy eredetű α-amiláz enzimen, GalG2-CNP szubsztrát
felhasználásával, 0,5x (lila), 1x (piros), 2x (zöld) és 3x (kék) enzimkoncentráció
alkalmazása mellett.
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4. Összefoglalás
A promiszkuitás jelenségét tanulmányoztam két ismert glikoenzim-inhibitor, a tannin, illetve
az akarbóz esetében úgy, hogy a szakirodalomban feltüntetett négy alapfeltétel teljesülését
vizsgáltam. Korábbi tanulmányok alapján azt feltételeztem, hogy a tannin eleget fog tenni az
említett feltételeknek, míg az akarbóz nem. A méréseim során beigazolódott ez a feltevés. A
könnyebb átláthatóság érdekében az 5. táblázatban feltüntettem, hogy mely esetekben
következett be változás a gátlási állandókban, és mely esetekben maradtak változatlanok.
5. táblázat: Az akarbóz és tannin aggregálódásra való hajlamának vizsgálata során
kapott eredmények összefoglalása és az azokból levonható végkövetkeztetések.

Ezen eredmények alapján levonható az a következtetés, hogy az akarbóz nem egy aggregációalapú inhibitor, hiszen nem teljesítette a promiszkuitás egyik feltételét sem. Továbbá a tanninról
megállapítható, hogy gátló hatását azáltal fejti ki, hogy molekula-aggregátumai kölcsönhatásba
lépnek a célenzimmel. E kísérletek arra szolgáltak, hogy a szintetikus eredetű,
molekulakönyvtárakból származó potenciális glikoenzim-inhibitorok promiszkuitásának
vizsgálatához rendelkezésünkre álljon egy pozitív kontroll (a tannin) illetve egy negatív
kontroll (az akarbóz).
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Absztrakt
A vadászat a kezdetek óta fontos szerepet játszik az emberek fennmaradásában. Ma már a
vadásznők is meghatározó szereplői a vadásztársadalomnak.
A női vadászok száma exponenciálisan, 495%-al nőtt 1998 és 2017 között. A növekedés
nemcsak százalékosan, de a nemi arányokban is megmutatkozik: 1998-ban a férfiak aránya az
összes regisztrált vadász közül 99.2% volt, napjainkra az arányuk csökkent 96,1%-ra az összes
vadász között. Ezért feltételezhető, hogy a nők napjainkban kevésbé idegenkednek ettől a
fegyveres, korábban maszkulin sportként reprezentált sporttevékenységtől, mint régebben.
Következtetésképpen a vadásznők egyre gyakrabban megjelentek a különböző
médiaplatformokon és közösségi oldalakon.
A vizualitás mindig is fontos szerepet játszott a történelmünk során. Mikor az emberek
valamilyen vizuális produktumot alkotnak óhatatlanul is részt vesznek egy vizuális retorika
folyamatban. Ez igaz a vadásznők vizuális kommunikációjára is. Az általuk választott
képbeállítások, színek, elhelyezkedések és kellékek segítenek kifejezni önmagukat, mint
vadásznők.
Akárcsak a verbalitáson alapuló hagyományos retorika, a vizuális retorika is az önkifejezés
stratégiáján alapul. A kutatásomban a vadásznőkkel, az ő megjelenésükkel,
médiareprezentációjukkal, illetve ezeknek változásaival foglalkozom. A kutatás legfőképpen
arra koncentrál, hogy ők maguk hogyan alakítják a róluk kialakult képet és a vadásznő fogalmi
kategória vizuális jellemzőit.
A kutatásomban kizárólag a magyarországi vadásznőkre koncentrálok, és az ő számaikat és
megjelenítésüket veszem figyelembe. Ennek az oka az, hogy minden országban más a
vadásznők helyzete, mivel más módon fejlődött kulturálisan az évek során a képük.
Kulcsszavak: vadásznő, vizuális retorika, vizuális reprezentáció, fogalmi kategória
1. A vadászat és annak kultúrája
A vadászat a kezdetek óta fontos szerepet játszott az emberi faj fennmaradásában. Kezdetben
élelemszerző tevékenységként funkcionált, az életben maradás kulcsa volt, napjainkra azonban
teljesen átalakult, és a korábbiakhoz képest teljesen új funkciókat lát el. Ma már a vadászat egy
szükséges eszköz, amely segít a természetes kiválasztódásban, mivel az emberek térhódítása
miatt az állatok egyre jobban kiszorulnak a természetes élőhelyükről.
A magyarországi vadásztársadalomnak meghatározó szereplői a vadásznők. Az Országos
Magyar Vadászkamara által közölt adatok alapján megfigyelhető, hogy a női vadászok száma
exponenciálisan, 495%-kal nőtt 1998 és 2017 között (Országos Magyar Vadászkamara, 2018),
ezért feltételezhető, hogy a nők napjainkra már kevésbé idegenkednek ettől a fegyveres
tevékenységtől, mint régebben.
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2. A női vadászok megjelenése a múltban
Ahhoz, hogy napjaink vadásznőinek a vizuális reprezentációját kutassuk, először érdemes
megfigyelni a múltbéli megjelenéseiket. A női vadászok alakja már régóta felfedezhető a
különböző ókori kultúrákban is, mint például a római vagy görög mitológiában Diana és
Artemisz istennő alakja (Cseh, 2004). De felmerül a kérdés, hogyan és milyen formában
jelentek meg, milyen szerepeket képviseltek, és milyen jellemzőket kötöttek hozzájuk az idők
során.
A barlangrajzokon állatok képmásait vagy vadászatról szóló szituációkat fedezhettek fel a
kutatók, mivel az akkori emberek úgy gondolták, hogy a vad képmása és annak ábrázolása a
vadászat szituációjában biztosíthatja a vadászat sikerességét. Hiedelmük szerint ezzel
teremtettek kapcsolatot maga az állat és a vadászat aktusa közt, így kívánták már a vadászatot
megelőzően legyőzni az állatot (Gombrich, 1983).
Amennyiben pedig vadásznőket keresünk a mítoszokban és hiedelmekben, akkor Diana és
Artemisz istennő alakját érdemes megemlíteni, az ő ábrázolásaik a legszámottevőbbek. Az
egyik legelterjedtebb ókori ábrázolásuk az íjjal és a szent állatukkal, a szarvassal vagy egy
kutyával való ábrázolás, sokszor vadászat közben. Ez a típusú ábrázolás az ókori szobrokon és
pénzérméken is fellelhető. De ha a modern kori ábrázolást keresünk, akkor az egyik legjobb
példa és leghíresebb műalkotás a XIX. századból A torony Dianája nevű szobor, amely szintén
vadászat közben ábrázolja az istennőt, feszített íjjal.
Ezzel szemben gyakran ábrázolták őket nemcsak a vadászat, hanem a hold istennőjeként is.
Sok helyen feltűnt ez a típusú megjelenése is, vagyis holdsarlóval a fején látható védelmező
pozícióban (Fischer-Hansen & Poulsen, 2009). A későbbiekben pedig sok olyan világhírű
festőnek adott ihletet ez a nőies védelmező és egyben vad nő formája, mint Rembrandt vagy
Tiziano Vecellio.
De a vadász vagy vadásznő alakja nem csak ebben a két mitológiában tűnik fel. Sok nép
istenhitében és mondáiban jelen voltak. Ilyen például a finn Mielikki istennő, a hindu BankaMundi istennő, a maja Mixcoatl vagy más néven Camaxtli isten, az északi mitológiákból Ullr,
vagy a trák Bendisz istennő. Ezek a példák jól reprezentálják, hogy a vadászat istenei
valamilyen formában szinte biztos, hogy minden kultúrában megjelentek (Cseh, 2004).
Láthatjuk, hogy bár az isten neme és alakja kultúránként változó volt, de feltételezhető a fenti
példák alapján, hogy ha pusztító típusú volt, és a vadászat mellett a háborút, erőt jelképezett,
mint Mixcoatl vagy Ullr, akkor férfialakban jelent meg, ha pedig állatok védőjeként, az erdők,
mezők és termékenység isteneként jelent meg, mint Mielliki, Banka-Mundi vagy Bendisz,
akkor inkább nőnemű volt.
Ezekből a példákból jól látható, hogy régóta két különböző képet társítanak a vadásznő
képéhez, teljesen eltérő jellemzőkkel. Ha a vadászat védelmezőjeként ábrázolják, akkor az erős
és szűzies nő képét társítják, aki csak a természetnek és a vadak űzésének él, ha pedig
holdistennőként ábrázolják, akkor pedig a pedig a gondoskodó, természethez kötődő, törődő nő
képét társítják hozzá. Ezek után felmerül a kérdés, hogy ez miképpen változott meg napjainkra,
és hogyan jelennek meg a médiában napjaink vadásznői.
3. Magyar vadásznők
Mivel a kutatásom a magyar vadásznőkre koncentrál, így először az ő helyzetüket és számukat
kell figyelembe venni.
A „vadásznő” fogalmi kategória és annak vizuális megjelenésének a változása az elmúlt száz
évben című szakdolgozatomban részleteztem a vadásznők számának változását 1998 és 2017
között, az Országos Magyar Vadászkamara (továbbiakban OMVK) által kapott adatok alapján.
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A következő táblázatban láthatjuk az OMVK adatain a férfiak és a nők számának a változásait
az évek során ötéves lebontásokban.
1. táblázat – A vadászok és azon belül a női és férfi vadászok számának az alakulása a
kamara alakulásától kezdve
Összes regisztrált
Évszám
Férfiak száma
Nők száma
vadász száma
1998
47 806 (100%)
47 383 (99,2%)
423 (0,8%)
2000
50 032 (100%)
49 462 (98,9%)
570 (1,1%)
2005
55 239 (100%)
54 296 (98,3%)
943 (1,7%)
2010
57 872 (100%)
56 440 (97,6%)
1432 (2,4%)
2015
62 742 (100%)
60 615 (96,6%)
2127 (3,4%)
2017
64 902 (100%)
62 381 (96,1%)
2521 (3,9%)
Növekedés
1998 és 2017
+17 096
+14 998 (+33%)
+2098 (+495%)
között
Forrás: Saját táblázat az OMVK által kapott adatok alapján
Az adatokból jól látszik, hogy míg a férfiak száma a vadásztársadalmon belül csak 33%-kal
nőtt, míg a nőké 495%-kal növekedett. Vagyis a női vadászok számában figyelhető meg igen
nagymértékű változás, még akkor is, ha továbbra is erősen férfiak által preferált tevékenység a
vadászat. A fenti adatok arra engednek következtetni, hogy a nők is egyre bátrabban nyitnak a
vadászat felé, és nem idegenkednek ettől a fegyveres sporttól. Ennek következtében a vadászok
és vadásznők egyre többször jelennek meg a különböző médiaplatformokon, mint például a
vadászújságokban, online térben vagy közösségi oldalakon. Erre jó példa a mesterszakos
szakdolgozatomban elvégzett kutatás, amelyben láthatjuk, hogy évről évre exponenciálisan nő
a vadásznők megjelenésének száma a Nimród Vadászlapban (Kristóf, 2018).
4. Vizuális reprezentáció
Marguerite Helmers és Charles A. Hill a Defining Visual Rhetorics című könyvben írták, hogy
a képek mindig is fontos szerepet játszottak az emberiség történeleme során, ezek segítenek
kifejezni magunkat (Helmers & Hill, 2004). Tehát amikor az emberek valamit vizuálisan
alkotnak, azzal részt vesznek a vizuális retorika folyamatában. Ez a folyamat magában foglalja
azt a tudatos döntést is, hogy kommunikálni akarunk. Amikor ilyen formában kommunikálunk,
különböző stratégiákat alkalmazunk, különböző eszközök segítségével, mint a szín, a forma, a
média fajtája (Foss, 2005).
Aczél a Médiaretorika című könyvében azt írja, hogy a szóképek értelmezése szükségszerűen
a vizualitás bevonásával jár. A vizuális retorika azonosítása történelmileg hagyományosan a
nyelvhez kötődik, hiszen annak megalapozó elméletalkotói, egészen Arisztotelésztől
Perelmanig azt a nézetet támogatták, hogy a retorika a szavak, a beszéd és a szónoklat
mestersége, amely a nyelvi kifejezésre, a stílusra és annak eszközeire vonatkozik (Aczél, 2012).
A retorika kezdetektől fogva a nyelv meggyőző erejének vizsgálatára összpontosít, ez nem
jelenti azt, hogy ki kell zárnunk a vizualitás és a verbális kód összekapcsolódását.
Deli szerint, ha a vizuális retorikát artefakumként közelítjük meg akkor az nem más, mint egy
tényleges kép, amelyet a rétorok alkotnak meg akkor, amikor kommunikáció céljából vizuális
szimbólumokat használnak. Ezáltal olyan kreatív tevékenységek kézzelfogható
bizonyítékaként tekinthetünk rá, mint a festmények, hirdetések vagy épületek (Deli, 2018).
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Minden kép elkerülhetetlenül szelektív és retorikus. Ha egy képet akarunk elemezni, és abból
következtetéseket levonni, akkor nem csak azt kell néznünk, hogy mi látható a képen, hanem
azt is ami nem látható (Kenney, 2005). Tehát nem csak arra kell figyelni egy vizuális produktum
értelmezése során, hogy mik azok, amik fellelhetőek a képeken, hanem arra, hogy mik nem
jelennek meg adott esetekben, és ezek mit jelentenek a kép egészére nézve.
5. Reprezentáció a nyomtatott sajtóban
A fentebb említett elvégzett kutatásomban az állításom az volt, hogy a „vadásznő” fogalmi
kategória, mint kifejezés nem volt elterjedt, de vizuális megjelenése ezzel szemben igen. Az
ehhez kapcsolódó kutatásom két részből építettem fel. Első lépésként elvégeztem egy előzetes
kutatást a Magyar Nemzeti Szövegtárban és a Magyar Történeti Szövegtárban, hogy
megnézzem mennyire volt elterjedt a vadásznő kifejezés. Ezt követően megvizsgáltam a
nyomtatott sajtóban a reprezentációjukat.
5. 1. Magyar Történeti Szövegtár
A Magyar Történeti Szövegtárban (továbbiakban MTSZ) végzett előzetes kutatás (Sass, 2016)
megmutatta, hogy a vadásznő fogalom létezett-e régebben, és használatos volt-e a nyelvünkben
(Kristóf, 2018).
Az MTSZ-ben és az MNSZ-ben is három kifejezést kerestem meg. A vadász, a vadásznő, és a
vadászhölgy kifejezésekre adott találatokat vizsgáltam meg. A vadászhölgy kifejezést azért
került megvizsgálásra, mert ezt a kifejezést napjainkban is használják (Diana Vadászhölgy
Klub), vagyis előfordulhat, hogy ez egy olyan kifejezés, amelyet szinonimaként használhatnak
a vadásznő kifejezés helyett.
Az MTSZ oldalán a vadász kifejezésre a keresés 755 találatot adott ki. Az első 100
véletlenszerű találatot megvizsgálva a legtöbb találat szépirodalmi szövegből származik,
esetleg levelekből vagy fennmaradt leírásokból. Ezeknek a találatoknak az eredete javarészt a
18. század második felétől a 20. század elejéig datálhatóak (Kristóf, 2018).
Ezzel szemben a vadásznő kifejezésre csak egy találatot adott ki a lekérdezés. Ez egy régi
szövegrészlet, leírás egy korabeli vásárról, ahol mind a szerző és dátum ismeretlen.
„Az egész közönség szája ízének megfelelt kirakata. Találtak ott
az oláhnők egérfogót, az iskolásgyerek griflit, a vadásznő fójtást, a töröknő
csibukot, a Jokey (zsokék) szíjostort, kutyanyakravalót, a konduktor füttyölőt,
a markotányosné pakoló papirost.”(1880)
A leírás többi részében további női alakok jelennek meg, mint például oláhnő vagy töröknő
esetleg markotányosné. Ebből látható, hogy a vadásznő kifejezés azért használják, hogy
megkülönböztessék a nő alakját, aki nem keverendő össze magának a vadásznak az alakjával,
aki viszont egy férfi. Ezután a vadászhölgy és vadász hölgy kifejezések kerültek
megvizsgálásra, de mind a két esetben 0 találatot született. Ez megmutatja, hogy ez az alakja
egyáltalán nem volt használatos a régebben, vagyis ebben az időszakban, a vadásznő vagy
vadászhölgy kifejezést nem igen használták (Kristóf, 2018).
5. 2. Magyar Nemzeti Szövegtár
Második lépésként a Magyar Nemzeti Szövegtárban (továbbiakban MNSZ) hívtam le a fenti
három kifejezést (Oravecz et al, 2014). Az MNSZ segítségével meg tudtam vizsgálni, hogy a
fentebb említett három kifejezés milyen gyakorisággal és milyen formában fordul elő a magyar
nyelvben.
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A konkordanciákat lekérve a vadász kifejezésre 18765, a vadásznőre 25-öt, a vadászhölgyre 3at, a vadász hölgy kifejezésre pedig 0-át adott ki a korpusz.
A vadász kifejezésre rengeteg típusú találat érkezett, de az első 100 véletlenszerű találatot
megvizsgálva itt is főleg a szépirodalmi alkotások, vagy leírások domináltak, főleg a 19. század
végéről, 20. század elejéről, sok esetben férfi alakjához kötve. A vadásznő kifejezésnél
változatos eredmények születtek. 25 találatból 13 egy világhírű képregény szereplőjére
(Vadásznő) adott ki találatot, míg a maradék találatok között van néveredet leírás,
szövegrészletek, amelyek különböző kultúrákból származó vadásznőket, istennőket említ,
művészek alkotásainak a leírásai, valamint sci-fi regény részletek. A harmadik találatom a
vadászhölgy kifejezésből mind a 3 találat a Diána Vadászhölgy Klubhoz kötődik (Kristóf,
2018).
5. 3. Nimród Vadászújság
Mivel a fentiek alapján látható, hogy verbálisan nem igazán érhető tetten a vadásznő fogalmi
kategória, ezért célszerű annak a vizualitását megvizsgálni. Ezek alapján a következő részben
a vadásznők vizuális megjelenésének a vizsgálatára került sor. Ehhez egy olyan kutatási
adatbázisra volt szükség, ahol nyomon követhető az évek során a vizuális változás.
A vizuális elemzéshez a nyomtatott sajtóban a Nimród Vadászújságot választottam, mivel ez a
legrégebbi vadászmagazin Magyarországon. A lap 1913 ezen a néven 1913 óta létezik, de volt
egy elődje más néven, amely már a 19. század végétől is létezett. Az elemzéshez két korszakot
választottam, ahol egyértelműen látszottak a változások a magazinban. Mivel két korszakot
választottam, hogy megfigyelhető legyen a változás, a század eleji lapszámokból egy olyan
időszakot kellett keresni, ahol a lapszámok között nem volt két évnél nagyobb kimaradás. Így
lett kiválasztva végül az 1923 és 1931 közötti időszak. A XXI. századból pedig egy öt éves
időtartam, vagyis 2013 és 2017 közötti időszak került kiválasztásra (Kristóf, 2018).
A kódkönyvben meghatározottak szerint azok a fotók számítottak, amelyek: „vadászattal vagy
vadászattal kapcsolatos tevékenységről szóló illusztráció, ahol emberek jelennek meg a képen,
az alakok jól felismerhetőek és azonosíthatóak, jól láthatóak és értelmezhetőek a különböző
tulajdonságaik, és jellemzőik, valamint felismerhető a szituáció a képen” (Kristóf, 2018). Így
kizárásra kerültek a különböző reklám és termékfotók valamint a tömegfotók, ahol nem lehet
meghatározni az embereket, mert annyira sokan szerepelnek rajta. A kódkönyvben kódolásra
került a történés jellege, hogy vadászaton belül is mihez kapcsolódik az esemény (maga a
vadászat, kulturális esemény, közösségi esemény, trófea fotó), a szereplők (nők és férfiak
aránya és száma a képeken), hogy mik láthatóak a képen az embereken kívül, valamint a nők
kinézete (öltözködés, ruha- és hajviselet, kiegészítők).
5.4. Eredmények
Az 1923-1931-es lapszámokban 327 olyan kép volt, amely megfelelt a kutatási feltételeknek.
A nők megjelenése a lapszámokban ezekben az években elenyésző. A 327 fotóból összesen 14
képen szerepeltek nők. Ezekből a képekből csak 5 olyan fotó van ahol a nő egyedül látható,
férfi társasága nélkül. A maradék 9 képen férfiak társaságában jelentek meg a nők (Kristóf,
2018)
Ezekből látható, hogy akkoriban a vadásznő, mint női individuum, aki vadászattal
foglalatoskodik nem jelent meg a médiában. Inkább úgy láthattuk, mint a férfi kísérője, esetleg
egy csoport tagja. Ha szerepeltek is a nők a vadászatokon, férfiak dominálta környezetben
láthattuk őket. A fotókon a szerepük nem volt domináló, a kép főszereplőivé csak akkor váltak,
ha egyedül szerepeltek a képen, férfi nélkül.
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Ez abból a szempontból válik érdekessé, hogy ekkoriban már a megváltozott munka- és
életkörülmények, a nőkről való egyre modernebb felfogás hozzájárultak ahhoz, hogy a
viselkedési szokások, a szabadidős tevékenységek, a sport és a divat gyökeresen átalakuljon. A
nőkép hatalmas változáson ment át a dualizmus korában, 1914-ig a nőkről való vélemény
gyökeresen átalakult (Kéri, 2008). Jelen esetben mégis a szerepük a legtöbb esetben csak a
férfiak kísérőjére korlátozódik.
Érdemes megfigyelni, hogy a nőket ekkoriban nem ábrázolták a vadászat aktusa közben, az
ölés pillanatában sem. Ebben az időszakban ez a tulajdonság nem került szaliens elemként
társítva a vadásznőkhöz. Megállapítható, hogy a vadásznő fogalom vizuális megjelenésébe
ekkoriban ugyan beletartozott a vad elejtésének a fogalma, mivel láthattunk a képeken trófea
fotókat, de maga a vadászat aktusát nem láthattuk. Vagyis a központi elem nem az ölés a
vadásznő fogalmi kategória esetében, ellentétben a férfiakkal. Ekkoriban inkább a finom úri nő
képe volt a képek alapján a meghatározó, amelyhez nem volt hozzátársítva az ölésének a képe
(Kristóf, 2018).
Ezek az eredmények következhetnek abból is, hogy mivel a második világháború előtti
időszakot vizsgáltam, ezért mivel ekkor még az arisztokrácia kezében volt a vadászat joga, így
az ő stílusok és megjelenésük volt meghatározó a képeken. A vadásznők ekkoriban mind
ranggal rendelkező úrinők voltak, akik az arisztokrácia tagjai voltak. Egyértelműen átlag feletti,
jó módú és megjelenésű nőkről van szó, akiknek a rangjukhoz, családjukhoz és státuszukhoz
kötődött a vadászat tevékenysége, és az azzal kapcsolatos megjelenések.
Ekkoriban a nőknek szigorúan megvolt határozva a megjelenésük és viselkedésük. Egy jó hírére
adó úri hölgynek sok mindenre vigyáznia kellett viselkedésében. Az öltözködési előírások
ekkoriban részletesen megszabták, pontosan megvolt fogalmazva, hogy mit illik és mit nem
illik hordani (F. Dózsa, 2016).
A XXI. századi lapszámoknál már egy sokkal nagyobb elemszámot sikerült leelemezni, mivel
itt az 5 éves intervallumban 1513 fotó felelt meg a feltételeimnek. Ebből az elemszámból 369
fotón szerepelnek csak nők, és ebből is csak 119 fotón láthatóak egyedül, férfi társasága nélkül.
Az előző fotók eredményeihez képest itt már megjelenik a vadászó nő képe, bár igen kicsi
arányban, ugyanis csak 4 fotón jelenik meg maga a vadászat pillanata, az ölés aktusa. Viszont
ebben az időszakban sokkal több trófea fotón és vadászathoz kapcsolódó képen tűnnek fel a
nők. 115 olyan fotó van, ahol az általuk ejtett vaddal, vagy a vadásztársasággal láthatóak. Bár
a legtöbb fotó egyértelműen a kulturális eseményekhez társítható. 197 olyan fotó volt, amely
valamilyen vadászati kulturális, vagy társasági eseményen készült. Vagyis egyértelműen
kijelenthető, hogy a vadászó nő képe még mindig nem központi elem, de sokkal erősebben
megjelenik, mint egy évszázaddal ezelőtt (Kristóf, 2018).
A McQuail A tömegkommunikáció című könyvében számos nemzetközi adatra és forrásra
támaszkodva úgy látja, hogy a média elhanyagolja a nők társadalmi szerepét, a nőket erősebben
sztereotipizált kontextusban ábrázolja, mint a férfiakat. Szerinte a média a nőket
alulpozícionálja és alulreprezentálja, míg a férfiakat felülpozícionálja és felülreprezentálja
(McQuail, 2003). Ez Magyarországi kontextusban azért egy nehéz kérdés, mert a fentebb leírt
adatokból tisztán látszik, hogy ez egy férfiak uralta sport. Vagyis a nők száma elenyésző a
vadásztársadalmon belül, viszont reprezentációban a nyomtatott sajtóban igenis képviselik
magukat különböző szerepekben.
Kegyesné szerint sajtó torzított gender-markereket konstruál, mert a női és a férfi
attribútumokat szándékosan sztereotip módon közelíti meg, nem azok sokszínű és összetett
megjelenési formáinak figyelembevételével, hanem egyrészt túláltalánosított, másrészt
leegyszerűsített nemi szerepkészletet rögzít (Kegyesné, 2007). Ez jelen kontextusban azért
lehet érdekes, mert a vadászoknál a vadászó nő képéhez az ölést még mindig nem kapcsolják
hozzá, míg a férfiakéhoz igen. Vagyis az ölést és a vad feletti győzedelmeskedést még mindig
a férfiakhoz kapcsolják, és maszkulin tevékenységként tartják számon.
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6. Összefoglalás
A fenti eredményekből látszik, hogy a nyomtatott vadász sajtóban egyre erőteljesebb a nők
jelenléte. Bár ez minden bizonnyal köszönhető a folyamatosan növekvő számuknak is. Az
elmúlt évszázadban a nők jelenléte és megjelenése erőteljesebb lett a vadászsajtóban,
ábrázolásukhoz teljesen más jegyeket kötnek napjainkra, mint régebben.
A nyomtatott sajtó elmúlt év tendenciáiban megfigyelhető, hogy a fotók többségén itt is a
vadásztársadalom ismertebb nőtagjai kerülnek legtöbbször a képekre. A fotók aláírásain
leggyakrabban a Diana Vadászhölgy Klub tagjait vagy vezetőjét Bán Beatrixot, dr. Kun Editet
és Lipp Adriennt említik. Ezek alapján egyértelmű, hogy napjaikban az ő stílusok és
megjelenésük a legnépszerűbb. Egyértelműen láthatóak a képeken, hogy kulturális
eseményeken az elegáns, sok esetben tradícionális ruházatok a mérvadók a nők között. A
vadászatokon is sok esetben megfigyelhetőek az elegáns ruházatok, és kiegészítők, mint az
egyedi kalapok, kesztyűk és sálak, de nem minden esetben. Ezek a tradíciók és megszokások
kulturálisan maradhattak benne a vadászkörökben, hiszen régen sokkal merevebb szabályok
voltak az öltözködésre, mint napjainkban. Mivel a vadászat a hagyománytisztelésen alapult
régen is és napjainkban is, valamint nemesi sportnak számított, ezért régebben mind a vadászok,
mind a vadásznők odafigyeltek az öltözködésükre. Ez a nők körében láthatóan megmaradt a
mai napig.
A nők az eredmények alapján láthatóan sok esetben sokkal jobban figyelnek a beállításra, mint
a férfiak, sokkal gondosabban vannak elrendezve a képen a kellékek, valamint a elejtett vad
ábrázolására is sokkal jobban odafigyelnek. Például sok esetben körbedíszítik, a természetet
használják szépítő elemként ehhez. Ezzel igyekeznek a vad elejtését, és megölését
„romantikusabbá” tenni. Igyekeznek azokat az eszközöket és vizuális képeket használni,
amelyeket az ókor óta a vadásznő alakjához kötnek. Emiatt van, hogy a természet és a
gondoskodó, kultúraápoló nő képe még mindig erősebb és dominálóbb az ábrázolásokon.
Az eredményekből egyértelműen látszik, hogy a nők napjainkban tudatosabban kezelik a
vizuális megjelenésüket, mint a férfiak. Tudatosan társítanak magukhoz egyes tulajdonságokat
a megjelenésükben, ezáltal temperálva a közeghez hozzákötött negatív jellemzőket.
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Absztrakt
Az elmúlt években egyre általánosabb tendenciává vált a politikai közbeszéd fokozatos
nacionalizálódása és radikalizálódása. A kutatásom célja, hogy a hétköznapi nacionalizmus, a
xenofóbia és a plurális etnikai alaphelyzetek olyan mikroszintű összefüggéseire hívja fel a
figyelmet, amelyek a közép-kelet-európai posztszocialista társadalmak kortárs folyamatait leíró
szociológiai, antropológiai és kommunikációtudományi vizsgálatokban eddig kellő
részletességgel nem jelentek meg. A kutatás célja, hogy átfogó képet kapjunk a magyar
közmédia híradójának felépítéséről és tartalmainak keretezéséről, így értelmezve a híradók által
konstruált valóságot, melyet nap mint nap jól megszerkesztett üzenetként eljuttat annak
fogyasztóihoz, befogadóihoz. Ennek érdekében a kommunikáció- és médiatudomány
kvantitatív és kvalitatív módszereivel megvizsgáltuk és elemeztük Magyarország első és
legrégebbi televíziós csatornájának esti híradóját: az M1 Híradót. Hogy az előbb leírtakat még
pontosabban vizsgálni tudjuk első lépésként a diskurzuselemzés módszerével meg kell
határoznunk a domináns médiatartalmakat, médianarratívákat, hiszen ezek hatással vannak a
társadalmi attitűdökre és a közvéleményre is. Vizsgálnunk kell, hogy miről, mennyit és milyen
összefüggésekben tudósít a magyar közmédia. A tanulmányban olvashatunk majd olyan
kérdések megválaszolásáról is mint, hogy a 2010-es évek egyik meghatározó jelenségét, a
globális migrációt hogyan értelmezi, miként keretezi újra, ábrázolja és mutatja be a magyar
közmédia esti híradója? Valamint ez a médianarratíva hogyan befolyásolhatja a migrációról
szóló társadalmi vitát?
Kulcsszavak: migráció, közmédia, meggyőzésjoga, médianarratíva
1. Bevezetés
Doktori kutatásom kapcsán merült fel a kérdése annak, hogy milyen uralkodó
médianarratívákat találunk ma Magyarországon. A kutatás célja megtudni, hogy milyen
mediatizált (makroszintű) diskurzusokat figyelhetjük meg egy ifjúsági, katolikus közösségben
és kideríteni, hogy melyik diskurzus formálja erősebben az idegenekhez való viszonyt, a
kirekesztő vagy a humanitárius? Az általam vizsgált ifjúsági katolikus közösségben a migráció
kérdése kapcsán fogékonyak-e az újabban egyre népszerűbb nacionalista, kirekesztő
megközelítésre, vagy erősebb az elsődleges szocializáció során elsajátított keresztény
szellemiség hatása (szeretet, befogadás, irgalom stb.) és ennek hatására inkább a humanitárius
megközelítést részesítik előnyben? A kutatás befejeztével eredményeimet csupán a vizsgált
közösségre vonatkozóan fogalmaznám meg arról, hogy mi történik, amikor két látszólag
ellentmondó, egymásnak feszülő értelmezési keret verseng egymással. A doktori kutatás
középpontjában az a kérdés áll, hogy mit mondhatok majd el a közösség tagjainak idegenekkel
kapcsolatos attitűdjeiről? Idegenellenes, semleges vagy befogadó? Annak érdekében, hogy
doktori alapkutatásban megfogalmazott kérdéseket még pontosabban vizsgálni tudjuk első
lépésként meg kell határoznunk az aktuális domináns médiatartalmakat, médianarratívákat,
hiszen ezek hatással vannak a társadalmi attitűdökre és a közvéleményre is. Az itt olvasható
tanulmánynak nem célja a közösséget és az eddigi vizsgálatok eredményeit bemutatni, csupán
egy részterületre fókuszál, mégpedig a közmédia vizsgálatára, vagyis az ott elhangzó narratívák
és a működési logika azonosítására.

126

Vizsgálnunk kell, hogy miről, mennyit és milyen összefüggésekben tudósít a magyar közmédia.
Vizsgálatom tárgya a közmédia esti híradója, melyet két okból választottam. Az első, hogy saját
bevallása szerint is az M1 nézettebb, mint egy átlagos hírcsatorna. Míg a nemzetközi
összehasonlítás azt mutatja, hogy az európai hírtelevíziók átlagos közönségaránya 1% körüli,
addig ezt az M1 jelentősen túlteljesíti, Európában csak a dán és a cseh közszolgálati hírcsatorna
előzi meg. A jelen vizsgálatba bekerült este hatos híradó 35-50 ezer közötti nézettségről indult
2015. márciusában, majd ugyanazon év szeptemberi eseményeivel (röszkei határincidensek)
összefüggésben jelentősen megemelkedett (közel megtriplázódott). Később enyhe csökkenést
követően az elmúlt hónapokban, 2018-as év végére 70 és 130 ezres nézettség között
stabilizálódott ez a szám – még egyszer hangsúlyoznám, hogy az MTVA adatai alapján (2017).
Bár a kereskedelmi csatornák esti híradóinak nézettségétől (RTL Klub, TV2) és talán még az
ATV nézettségétől is kissé elmarad az M1 híradója, jelentősége vitathatatlan, hiszen ami itt
elhangzik, később a közmédia és a kormány érdekeltségébe tartozó különféle média
csatornákon keresztül újra és újra megjelenik. A médiafölény és ezen belül bizonyos narratívák
intézményes reprezentációjának többek között fontos tudásszociológai következményei
vannak. Az egyik ilyen például a médiakommunikáció ciklikus, visszatérő szerkezeti felépítése,
vagyis az a jelenség, hogy bizonyos híreket, üzeneteket, valóságértelmezéseket, normákat stb.
a köztelevízió – egy médiafölénnyel jellemezhető helyzetben – sokkal hatékonyabban képes
megjeleníteni, tematizálni és szinten tartani. Egy hír és a hozzá kapcsolódó interpretáció – az
ismétlődések és a szakadatlan jelenlét révén – a szubjektum identitásának konstitutív elemévé
válhat, érzelmi viszonyt alakítunk ki hozzá, ezáltal az bevésődik az emberek tudatába.
Összegezve a kutatás célja, hogy átfogó képet kapjunk a magyar közmédia híradójának
felépítéséről és tartalmainak keretezéséről, így értelmezve a híradók által konstruált valóságot,
melyet nap mint nap jól megszerkesztett üzenetként eljuttat annak fogyasztóihoz,
befogadóihoz. Ennek érdekében a kommunikáció- és médiatudomány kvantitatív és kvalitatív
módszereivel megvizsgáltam és elemeztem Magyarország első és legrégebbi televíziós
csatornájának esti híradóját – az M1 Híradót –, mely jelenleg a Médiaszolgáltatás-támogató és
Vagyonkezelő Alap égisze alatt működik.
Ebben a tanulmányban arra keresem a választ, hogy a 2010-es évek egyik meghatározó
jelenségét, a globális migrációt hogyan értelmezi, miként keretezi újra, ábrázolja és mutatja be
a magyar közmédia esti híradója? Ez a médianarratíva hogyan befolyásolhatja a migrációról
szóló társadalmi vitát? Ad-e lehetőséget a hatalom nyilvánosságon keresztül történő
kontrolállására vagy éppen ellenkezőleg a hatalom, a politikai többség és a társadalmi
egyenlőtlenségek fenntartását szolgáló kommunikációs technikákat kínálja fel? A kialakult
jelenség ezeken kívül számos más vizsgálati aspektust (médianyilvánosság és pluralitás;
médiareprezentáció és etika; finanszírozás és pártpolitikai függés) vethet fel, amelyek
kibontására ebben a tanulmányban – kutatástechnikai okokból - nem nyílik lehetőség.
2. Áttekintés
Ebben a tanulmányban nem célom, olyan részletes szakirodalmi áttekintés adni, mint amilyen
majd a disszertációba kerül. Ennek ellenére, megemlítek néhány témakört és elméletet, melyek
segítenek eligazodni a szakirodalmak végtelen tárházában és ezek segítségével megrajzolhatjuk
e dolgozat körvonalait.
Disszertációmat az interpretatív paradigma hagyományaiba ágyazom majd, melynek
összefoglalva lényege az, hogy a jelentés a felek közötti interakcióban jön létre. Edward
Herman és Noam Chomsky kommunikációkutatók által megfogalmazott keretezéselmélet is
hasonló analógiára épít, a jelentés szintén a két fél közötti viszonyban jön létre, ám ez a
befogadó ágens szempontjából nem tartalmazza a spontán, bármilyen irányba elmozduló
értelmezés lehetőségét, hiszen a kommunikátor által befolyásolt médiaüzenet magában
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hordozza annak preferált olvasatát is (Bajomi-Lázár, 2006.). A médiaterméket szándékosan úgy
hozzák létre, hogy annak befogadása közben azokat az asszociációkat hívja életre a fogyasztó,
melyekre a kommunikátor a figyelmet szeretné fordítani. Kutatásomban figyelmet fordítok
majd arra, hogy a vizsgált közösség mennyire fogékony az idegenellenes médiaüzenetekre és
ez mennyire befolyásolja az idegenekhez való viszonyát. Ahogy a bevezetésben is
fogalmaztam, doktori kutatásom egyik alapkérdése az, hogy a keresztény neveltetésből eredő
elfogadó, szeretetteljes attitűdöt képes-e felülírni az elmúlt időszakban tapasztalt migráció
ellenes médiaüzeneteteket tartalmazó kampány. Ahhoz, hogy erre válaszolhassak azonosítani
kell és leírni melyek ezek a médiaüzenetek - ebben a tanulmányban elsősorban erre
koncentrálok majd.
Konkrét érdeklődésemet a téma irányában a 2015-ben, a közel-keleti etnikai és vallási
konfliktusok, polgárháborús válsághelyzetek következményeként Európa felé elinduló
migrációs hullámok váltották ki, amelyet az azóta kialakult szakmai és nyilvános közbeszéd a
legeslegújabb-kori népvándorlás (Kondorosi, 2016.) jelenségeként azonosított. A háború
sújtotta területekről érkező menekültek útvonalai a posztszocialista kelet-európai országok
közül, elsősorban Magyarországot érintették, amelynek az Európai Unió és a schengeni övezet
külső határaként korábban nem látott bel- és külpolitikai problémákat kellett kezelnie (Bernárd
- Messing, 2015.). Bár a menekültek nagy számban haladtak át országunkon, a lakosság jelentős
hányadának nincs, nem volt konkrét tapasztalata a bevándorlókkal. Helyette a nyilvánosságban
megjelenő migránskép, a magyar közgondolkodásban történetileg rögzült migránskép és a
politikai vitákból kibontakozó migránskép formálhatta a véleményüket (Görbe, 2017.).
Elérkeztünk kutatásom egyik alap kérdéséhez, hogy ki ez az idegen, avagy kik ezek az idegenek
, akiket úgy ismerünk meg a híradásokból, a politikusok beszédeiből és a környezetünkben
folytatott hétköznapi diskurzusokból, hogy veszélyeztetik nemzetünket, identitásunkat,
értékeinket és hétköznapjainkat. Vándorok – akik ma jönnek, és holnap továbbmennek
(Simmel, 2004.), vagy utazók, akik új hazát keresnek, avagy olyan ágensek, akik jelenlétükkel,
másságukkal folyamatos önreflexióra késztetnek bennünket, hogy feltegyük a kérdést kik
vagyunk mi (Tapodi, 2011.)?
Vizsgálatom így egyik kiemelt fogalma az idegen, idegenség, az idegenek. Sokan, sokféleképp
próbálják tisztázni, definiálni az idegen, az idegenellenesség fogalmát, ezeknek az írásoknak
kimeríthetetlen forrása van a társadalomtudományos szakirodalomban (Biczó, 2004.). A
konfliktus leírásának jellegét, megközelítésmódját határozza meg az, hogy különböző
tudományágak hogyan gondolkodnak az idegenről. A szociológia, a társadalmi státuszok
ütközésének problémáját veti fel, a szociálpszichológia az ambivalens érzelmek és vágyak
közösségi képződését, míg az antropológia a kultúrák találkozásának problémáját, a különféle
lokális együttélési helyzeteket kívánja tetten érni (Szabó, 2006.). A tanulmányban elsősorban a
szociálpszichológiai, valamint az antropológiai megközelítés kerül majd előtérbe, mert az
általam vizsgált idegenről alkotott és sugárzott kép, az érzésekre – félelem, megvetés, düh,
gyűlölet, szánalom - és az eltérő nyelvű, kultúrájú etnikai és nemzeti közösségek
„találkozására”, azok „másságára”, idegenségére és különbségeire alapoz.
A kutatás fókuszában, tehát az idegenhez, azaz a migránshoz, menekülthez való viszonyl és a
róluk kialakított mediatizált kép vizsgálata áll. A migráns, még ha kényszer hatására is, mégis
elhagyja hazáját és idegenné válik egy másik országban. Otthagyja addig megszokott életét,
egzisztenciáját, vagyonát, kapcsolatait, nyelvét, és átlépve a határt, új életet kezd (Gudkov,
2007.). Ez a jelenség 2010-es években élő magyarországiakat, és európaiakat teljesen új
kihívások elé állította. Bár a fókuszban az idegenhez való viszony van, mégsem sorolom
vizsgálatom a szűk értelemben vett xenofóbia kutatások sorába. Az idegenellenesség
vizsgálatnak megkülönböztethetjük a szűkebb és tágabb értelmezését, miszerint szűk
értelemben a magyarok bevándorlókkal kapcsolatos attitűdjeit, tág értelemben pedig az
idegenekkel és a mássággal kapcsolatos attitűdjeit mérik (Gulyás, 2016.). Nem általában az
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előítéletekkel foglalkozok (Balassa, 2006.), és nem is az előítéletes attitűdök univerzális
vizsgálatát (Gulyás, 2016.) végzem el, hanem az idegenbarátság, semlegesség vagy
idegenellenesség motivációit, indítékait keresem egy adott vallásos ifjúsági közösségben.
Ehhez pedig, első lépésként megkell vizsgálni, hogy milyen képet fest a média az idegenekről,
migránsokról, menekültekről, hiszen a konkrét fizikai találkozás hiányában ez lehet az egyik fő
tájékozódási pont, amely befolyásolja a róluk alkotott elképzeléseket és a feléjük kialakított
attitűdöt.
3. A vizsgálatról
A vizsgálat négy egyenlő részre bontható, egyrészt ennek az oka az volt, hogy fontosnak
tartottam hosszabb távon is megfigyelni és leírni a közmédia által forgalmazott diskurzusokat,
másrészről pedig meghatározó, hogy a doktori alapkutatást előkészítve, a nyári fókuszcsoportos
interjúink előtt felmérjem a médiakörnyezetet, az idegennel kapcsolatos legfontosabb
toposzokat, diskurzív alakzatokat, mesternarratívákat, stb.. Az első szakasz 2018. november 01.
napjától 2018. november 10. napjáig tartott, majd 2018. december 01-től 2018. december 10ig, ezt követte a 2019. január 01. és 2019. január 11-e közötti időszak – erre azért volt szükség,
mert a január 04-i adás nem került fel a médiaklikk.hu-ra, végül pedig 2019. február 01-től
2019. február 10-ig sugárzott esti híradókat vizsgáltam, így összesen 40 híradó elemzéséről
kaptam képet. Az elvégzett kutatásban összesen 40 adást vizsgáltam, ennek keretében – a
sporthírek figyelembe vétele nélkül - 581 hír diskurzus elemzését végeztem el. Az egyes adások
átlagban fél órások voltak, így összesen 20 órányi hang és képanyag állt rendelkezésemre az
elemzés elkészítéséhez (1. táblázat). A vizsgált adatbázisból 108 hír (2. táblázat), vagyis
majdnem az egyötöde foglalkozott kifejezetten a migrációval, így naponta találkozhatunk 2-3
migrációval kapcsolatos tudósítással. Fontos tisztázni, hogy a köztévé hírcsatornájaként az M1nek az összes magyar adófizető állampolgár tájékoztatásáért felelnie kell, tevékenyéi körét
hírmédiaként is leírhatjuk, így szerepe - idealizált felfogás szerint – a nagy közönség helyi,
országos és nemzetközi folyamatokról való tájékoztatása, a hatalmat gyakorlók elszámoltatása
és további, a polgárokat érintő ügyek napirenden tartása illetve oknyomozás (McNeil –
Karstens, 2018).
1. táblázat: hírek mennyisége I. (darab szám)

Forrás: saját szerkesztés
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2. táblázat: hírek mennyisége II. (óra:perc:másodperc)

Forrás: saját szerkesztés
Egy-egy híradó átlagos felépítéséről, forgatókönyvéről a következőt mondhatjuk le:
1. hír - általában napi aktualitásokkal kapcsolatos tudósítás, pl.: nemzeti, egyházi
ünnepekről vagy a mértéktelen havazásról, esetleg az újévről.
2. hír: migránsokkal kapcsolatos tudósítás. Amennyiben nincs érdeklődésre okot adó napi
aktualitás, ilyen jellegű hír az első. Második hírnél hátrébb, egyszer sem szorult még.
3. hír: minden napra jut legalább egy pozitív hír a magyar gazdaságról, pl.: újabb
keretmegállapodások és kínai szerződések kötettek vagy új munkahelyeket hozott létre
a kormány, így “a magyar gazdaság a vártnál is jobban teljesít”.
4. hír: ellenzéki pártokról szóló tudósítások, de főként a Jobbik lejáratása. Naponta, több
apró hír volt jellemző, melyeknek célja, hogy nevetségesnek és inkompetensnek
tüntessék fel az ellenzéket.
5. hír: belpolitikai hírek, de ezeknek nincs rögzített helyük minden adásban. Csupán akkor
jelennek meg, ha valóban magyarázatra vagy népszerűsítésre szorul egy-egy
kormánydöntés – pl.: a munkatörvénykönyvének módosítása vagy a
diplomementőprogram bevezetése.
6. hír: egyéb aktualitások a nagyvilágból, pl.: természeti katasztrófák az EU-n kívül,
tűzvész Kaliforniában vagy kisállat születése.
7. hír: Közmédia saját műsorainak reklámozása, pl.: Fölszállott a páva vagy a közmédia
karácsonyi adománygyűjtése.
8. hír: sport
Az elemzett adások mindegyikében megfigyelhető volt ez a szerkesztési eljárás. Miután
megfigyeltük és leírtuk az egyes adások szerkezetét térjünk át az elemzés főbb kérdéseire,
melyek a következők voltak. Hogyan jelenik meg a vándorlás kérdése a közmédiában, továbbá
hogyan ábrázolja a közmédia a migránst, mint individuumot?
„Még mindig keresi a rendőrség a németországi csoportos nemi erőszak néhány
résztvevőjét. Egy szír bevándorló egy diszkóban kábított el egy 18 éves német lányt
erőszakoskodott vele aztán szólt a barátainak, hogy ők is azt csinálhatnak a
magatehetetlen lánnyal, amit akarnak. A friss hírek szerint, már 9 embert fogtak el
a rendőrök és keresik a 10. elkövetőt” (Híradó, 2018. december 05.).
A migráció olyan „médiasztori”, amely destabilizáló, közpolitikai kérdés lett Magyarországon.
A közmédia híreinek migrációval kapcsolatos narratíváinak a középpontjában a dehumanizálás
és a kriminalizálás áll. A közmédia híradásaiban, egyetlen esetben sem hasznátják az „ember”
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szót, illetve nem vagy csak ritkán használtak keresztnevet, így az érintettek megvannak fosztva
a hangjuktól – nem nyilvánulhattak meg, – pusztán passzív elemek, statiszták a híradó
vágóképein, így elveszítik emberi arcukat. A menekült kifejezés sem hangzik el, hiszen ha
különbséget teszünk menekült és gazdasági bevándorló között, akkor feltételezzük, hogy van
különbség a kettő között. Vagyis felmerül a kérdés, hogy az egyik ember jöhet a másik nem?
Tudatosan, kizárólag a migráns, illegális bevándorló, bevándorló és a terrorista szavakkal
azonosították a híradóban bemutatott embereket. A tudósításokban egyáltalán nem
foglalkoznak azzal, hogy miért indult útnak az adott személy. Mi lehetett az oka annak, hogy
elhagyta hazáját. A „vándor” motivációit nem ismerjük meg, csupán az derül ki, hogy Brüsszel
vagy Angela Merkel biztatására egyre többen indulnak útnak. Az idegent idegenségében tartja
ez a diskurzus, ezáltal is dehumanizálja. A vendégjog etikája az antikvitástól kezdve az európai
kultúra szerves része, mely kimondja, hogy az idegen státusza tisztázatlan, ezért oltalomban
kell venni. Ennek a lehetősége a híradók által megkonstruált valóságban fel sem merül.
Az egyes adásokban jól felépített és bevált struktúra mentén ismétlik azokat az üzeneteket,
melyek segítenek alátámasztani ezt az üzenetet. Egy konkrét példán keresztül szemléltetve így
találkozhatunk ezzel: először Szijjártó Péter külügyminiszter tesz egy kijelentést, miszerint a
migráció nem emberi jog:
“Az ENSZ migrációs-paktumja növeli a terrorveszélyt, a migráció nem alapvető
emberi jog. A magyar kormány számára a magyar emberek biztonsága az első és
Magyarország nem lesz bevándorló ország” (2018. november 02.).
Ezután egy politikai vitaműsor szakértője a híradásokban bevágott anyagon jól hallhatóan,
többször is kijelenti, hogy a migráció nem emberi jog:
“Nem alapvető emberi jog a migráció” (2018. november 03. Bakondi György).
Majd egy kormánypárti képviselő is megerősíti (2018. november 06. Kósa Lajos). Másnap újra
Szijjártótól halljuk, majd két nap múlva - november 09-én - a hírolvasó már tényként közli a
migrációval kapcsolatos hír felvezetőjében. Hónapokon keresztül, szinte minden nap, minden
híradásában ez elhangzik. Ezáltal ez az üzenet és ezentúl, a híradók által felépített migrációs
beszédmód nagyon erősen összekapcsolódik egy nacionalista és xenofób diskurzussal, ami az
etnikai bezárkózásra és a nemzeti mitológiák felépítésére irányul. Az idegenség, mint
különbség jelenik meg. Mi emberek vagyunk, ők nem. A lehetséges hasonlóságok potenciálja
fel sem merül. Nem tesz különbséget azok között, akik esetlegesen a háború elől menekülve
(pl.: Szíriából), kényszer hatására indulnak el, vagy a szegénységet hátrahagyva a jobb élet
reményében kelnek útra („szegénységi migráció”), illetve a hiányszakmában dolgozók,
magasan kvalifikált emberek mobilitás között. Az M1 híradásából kirajzolódó migráns egyenlő
azzal az egyénnel, aki főként az unión kívülről – elsősorban az arab világból és Afrikából
(Karstens – Kuznik – McNeil, 2018) – alattomos szándékkal érkezik Európába.
Bernáth Gábor és Messing Vera Bedarálva (2015) című tanulmányukban, a 2015-ös
gyűlöletkampány kezdetekor leírták, hogyan alakultak ki és milyen elemekből állnak, azok az
értelmezési keretek, amelyeket ma már rutinszerűen használunk és befolyásolják egy-egy hír
keretezését. Az M1 híradóiban megfigyelhetjük ezt a jól azonosítható folyamatot, hiszen azon
túl – ahogy korábban is fogalmaztam – a fogalmakat, megnevezéseket következetesen úgy
alkalmazzák, hogy a szóhasználattal is fokozzák a közönség érzelmi állapotát; például adott
esetben a szorongást, félelmet vagy dühöt az invázió, migráns hullám, karaván, terrorista,
illegális bevándorló, bűnözés szavak gyakori használatával.
Külön kiemelném még a megkérdezett szakértők befolyásoló erejét is. Egy szakember
kijelentéseiben jobban megbízunk, mint egy laikuséban. Kifejezetten erre az alapgondolatra
alapozva az M1-en megjelenő szakértők többnyire, de akiket a híradóban is hallhatunk
nyilatkozni, százszázalékban a kormánypártok által sokat ismételt diskurzusokat,
szófordulatokat használja. Ilyen például: Magyarország nem lesz bevándorló ország!
Magyarország jobban teljesít! Megvédtük a határainkat! Soros terv célja, hogy … Az az
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ellenzék, aki egy millió munkanélkülit hagyott maga mögött….bukott baloldal stb. A szakértők
kiválasztásánál és a kommentárok beemelésénél szempont, hogy a kormány által elfogadott
vélemények kapjanak publicitást. Gyakran éri olyan kritika az M1 hírcsatornát, hogy nem
megfelelő arányban szerepelnek a kormánypárti és az ellenzéki pártok a híradókban. Ez így
nem teljesen igaz. Hiszen láthattuk, hogy nagy mennyiségű rövid hírben foglalkoznak az
ellenzékkel kapcsolatos eseményekkel. A vizsgált időszakban összesen 134 tudósítás jelent
meg az ellenzékről, míg a migrációról 108 darab. Ám időtartamuk 3 óra 3 perc volt, míg a
migrációról 3 óra 59 perc, azaz majd egy órával többet fogalalkoztak a migráció kérdésével,
mint az ellenzékkel.
Az újságírás és a hírgyártás egyik jellemző működési logikája, hogy feltárja és a figyelem
középpontjába helyezze a problémákat. A 2015-ös migrációsválság égető kérdéseket vetett fel
és az emberek joggal érezhették azt, hogy az EU nincs a helyzet magaslatán, vagyis elvesztette
a kontrollt az események irányítása felett (McNeil – Karstens, 2018). Erre a magyar közmédia
akkor és azóta is amikor csak lehetőség nyílik, felhívja a figyelmet. Ebből kifolyólag kialakult
egy bizonytalan helyzet, ami aggodalomra adott okot. Az érzelmek fontos szerepet játszanak a
hírek közlésében. Gyakori a félelemkeltés: például amikor a migráns bűnözésről tudósítanak
vagy a „megállíthatatlan” férfi karavánokat mutatják. A félelem mellett, meghatározó még a
düh, a megvetés és a gyűlölet érzése is. Ezt leginkább olyan tudósításokkal lehet fokozni,
amelyekben nemierőszakot elkövető migránsokról, állampolgárokat kifosztó illegális
bevándorlókról vagy a határokon a rendet őrző hivatalos személyeket bántalmazó
bevándorlókról van szó.
„E közben Finnországot is sokkolta egy külföldiek által elkövetett csoportos nemi
erőszak. Hét férfit vettek őrizetbe egy kiskorú finn lány megerőszakolásáért, de
több elkövető is lehet. Ezzel a címmel írt cikket az egyik finn napilap. Az Iltalehti
úgy tudja, hogy hét - ahogyan a rendőrségi közleményben is olvasható külföldön
született - 20 és 30 év közötti férfi, hónapokon át, rendszeresen szexuális erőszakot
követett el egy finn lányon. Egy másik napilap rendőrségi forrásból megtudta, hogy
kislány mindössze 10 éves volt, az erőszak pedig egy lakásban zajlott, szinte egész
ősszel” (Híradó, 2018. december 05.).
A kormányzati propaganda további célja lehet még, hogy aktivizálja a választópolgárt. A hír
összeállítások nem csupán a passzív médiafogyasztó tájékoztatására szolgálnak, hanem a
cselekvőképes állampolgár mozgósítása is, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a
kormánypártokra szavazzanak. Az alaphelyzetet leginkább egy olyan ideológiai hegemónia
jellemzi, melyben a közmédia gyártja a tartalmakat, amiért a kormánypártok - az adófizetők
pénzéből - fizetnek. Ennek hátterében és e működési logika védelmében a hírszerkesztők joggal
hangoztathatják, hogy a szólásszabadság és annak demokratikus velejárója a sajtószabadság,
kiterjesztette szabadságjogainkat, amelyek immár magukban foglalják a meggyőzés jogát is
(Bernays, 1947).
4. Összefoglalás
Ebben a tanulmányban arra kerestem a választ, hogy a 2010-es évek egyik meghatározó
jelenségét, a globális migrációt hogyan értelmezi, miként keretezi újra, ábrázolja és mutatja be
a magyar közmédia esti híradója? Elmondhatjuk, hogy a migrációról szóló tudósítást nagyban
befolyásolja egyfajta kormányzati nyomás, mely egyértelművé teszi, hogy mi ennek az
eseménynek az egyetlen elfogadható olvasata. Először is bemutatja, hogy milyen veszély
leselkedik a hétköznapi hírfogyasztóra a migráción keresztül - ezt megerősíti képek,
videóanyagok bemutatásával, szakértők megszólaltatásával és egy erős hangulat keltéssel, majd
pedig biztosítja a befogadót arról, hogy csak akkor lehet biztonságban, ha a jelenleg regnáló
kormánypártokra bízza magát és ők cserébe megvédik ettől a veszélytől. Ez a médianarratíva,
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erősen befolyásolhatja a migrációról szóló társadalmi vitát. A magyar közéleti vitákban két
álláspont vált mérvadóvá és lett népszerű. Az egyik a kormánypártok mellett érvelő kirekesztő
felfogás míg a másik a migráció előnyeit hangsúlyozza és a humanitárius aspektusokat helyezi
előtérbe. Egy-egy ilyen vitás helyzetet látva joggal merülhet fel bennünk az érzés, hogy már
nem a migrációról vagy annak érdemi megoldásáról van szó, csupán a migrációs tematikán
keresztül egy-egy állásfoglalás a kormánypártok mellett vagy ellen, továbbá az olyan valós
problémák elkendőzése, mint a kivándorlás (az EU-n belüli elvándorlás), illetve az egészségügy
vagy az oktatás helyzete.
A tudósítások nem adnak lehetőséget a hatalom nyilvánosságon keresztül történő
kontrolállására, éppen ellenkezőleg a hatalom, a politikai többség és a társadalmi
egyenlőtlenségek fenntartását szolgáló kommunikációs technikákat kínálja fel.
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A KOMMUNIKÁCIÓ JELENTŐSÉGE AZ ÁZSIAI
BEVÁNDORLÓK ASSZIMILÁCIÓJÁBAN HAWAIIN
Szombathy Zsuzsa
Károli Gáspár Református Egyetem, Mesterszakos hallgató, hawaiimagyarok@gmail.com

Absztrakt
Előadásom központi kérdése, hogy milyen szerepet játszott a nem verbális kommunikáció
abban, hogy Hawaii közkedvelt célpontjává vált az ázsiai bevándorlóknak. Megvizsgálom a
bevándorlási hullám különböző időszakait, és összehasonlítom azokat az őslakos hawaiiak
lélekszámával. Hipotézisem szerint az ázsiai bevándorlók számára megkönnyítették a
beilleszkedést a hawaii kultúrával közös elemek. E feltevés mentén elindulva megismerkedünk
az évek során gyarapodó távol-keleti közösséggel, elemzem kultúrájukat és nem verbális
kommunikációjukat, továbbá összehasonlítom azokat az őslakos hawaii emberekével. Számos
hasonlóság figyelhető meg az őslakosokkal. Ilyen a kínaiaknál a fej érintésének tilalma, a
japánoknál a behunyt szem a hallgató szerepében, vagy a filippínók által használt szemöldök
vonogatás az igenlő válasz vagy bólintás helyett. Az őslakos hawaiiak nem verbális
kommunikációja számos ellentétet mutat az általunk ismerttel. Bár az európaiak és amerikaiak
számára zavaró lehet a szociális mosoly és a szemkontaktus hiánya, az ázsiai emberek könnyen
azonosulnak ezekkel, és hasonlóan fontosnak tartják az idősekkel szembeni tiszteletet és
gesztusokat. Munkám fő irányvonala így a nem verbális kommunikáció elemzése és
összehasonlítása. Rövid kitekintésként megvizsgáljuk a Hawaiin beszélt angol alapú pidzsin
távol-keleti elemeit is.
A bevándorlási hullámot az 1900-as évek elejétől napjainkig felölelően vizsgálom a
népszámlálási adatok felhasználásával. A munkám kiemelten foglalkozik a legfrissebb
számokkal is: Hawaiin 1.360.301 fő élt 2010-ben. E szám jelentős része, több mint 525 ezer
ember ázsiai származásúnak vallotta magát. Ebből 197.497 fő filippínó, 185.502 fő japán,
54.955 fő kínai, 24.203 koreai, 9.779 vietnámi, 53.142 fő pedig más ázsiai országokból
származó bevándorló volt. Az őslakos hawaiiak száma kevéssel haladta meg a 80 ezret.
Mintegy száz évvel korábban, 1910-ben a mindössze 191.909 főt számláló Hawaiin az
őslakosok száma 26.041 fő volt. Ugyanebben az évben a legnagyobb számban a japánok voltak
jelen, mintegy 79.675 fővel. Az ázsiai származású személyek száma folyamatosan nő, a
filippínó lakosság például száz év leforgása alatt majdnem megszázszorozódott.
A fentiekben látható számadatok segítenek megérteni, hogyan alakult az ázsiai közösség
Hawaiin, és hogyan simult könnyedén bele az alacsony lélekszámú őslakosok kultúrájába.
Előadásomban ismertetem a nem verbális kommunikáció jelentőségét, és rámutatok az ázsiai
és az őslakos hawaii kommunikáció közös pontjaira.
Kulcsszavak: Hawaii, nem verbális kommunikáció, bevándorlás
1. Bevezetés
Hawaiival és a cukornádültetvényekkel sok tanulmány foglalkozik. Az 1800-as években az
ültetvénytulajdonosok ázsiai munkásokat hoztak a szigetekre, hogy azok átvegyék a gyenge
munkamorállal rendelkező őslakos hawaiiak munkáját. Az ázsiai vendégmunkások
megvetették lábukat Hawaiin, és belesimultak a szigetek életébe. A kínai, japán, filippínó és
koreai kultúra sok közös elemet mutat az őslakos hawaiival. A számos tanulmányok egyike
sem tér ki részletesen arra, hogy tudatában voltak-e a közös jellemvonásoknak és
kommunikációs elemeknek az ültetvénytulajdonosok. Vajon elképzelhető, hogy a 19.
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században a munkaerő kiválasztásakor elsődleges szempont legyen a későbbi békés együttélés
az őslakosokkal? Kutatásaim során célom, hogy választ találjak ezekre a kérdésekre. Jelen
tanulmány az első darabja ennek a kirakósnak.
Kutatásom célja, hogy megvizsgáljam és kiemeljem a közös pontjait az őslakos hawaiiak és az
ázsiai munkások nem verbális kommunikációjának. Mivel későbbi munkáimban arra szeretnék
választ kapni, hogy lehetséges-e, hogy e közös elemek tudatában voltak az
ültetvénytulajdonosok is, így jelen munkában az ázsiai személyek nem verbális
kommunikációját saját kultúrájukban vizsgálom.
A 19. század végén és a 20. század elején drasztikusan nőtt az ázsiai vendégmunkások száma.
A cukornád-ültetvényeket idővel felváltották az ananász-ültetvények, az ott dolgozó ázsiaiak
lélekszáma pedig folyamatosan növekedett.
Hipotézisem szerint az őslakos hawaiiak és az ázsiaiak nem verbális kommunikációjában
számos közös elem figyelhető meg. Ezek használata megkönnyítette az egymás mellett élést.
Ezáltal elképzelhető, hogy az ültetvénytulajdonosok szem előtt tartották, hogy a japán, kínai,
filippínó és koreai emberek ideális munkások és bevándorlók is legyenek. A közös elemeket
táblázatban gyűjtöttem össze.
A népszámlálási adatok segítségével az őslakos hawaiiak és az ázsiaiak lélekszámának
alakulását mutatom be.
Kutatásomban olyan kérdésekre keresem a választ, melyekre korábbi tanulmányokban nem
tértek ki egyáltalán, vagy csak részlegesen.
A vizsgálat módszertana szekunder adatelemzés volt. A korábban publikált tanulmányok
vizsgálata mellett összevetettem az elmúlt száztizenhét év népszámlálási adatait. A tanulmány
központi eleme a kommunikációs csatornák elemzése. A személyközi kommunikáció eseteinek
vizsgálatakor megkülönböztetünk szerkezeti és dinamikus vizsgálatokat. A szerkezeti
vizsgálatok során azokat az elemeket különböztetjük meg leíró értelemben, valamint adjuk meg
azok specifikumait, melyek szükségesek vagy elégségesek a kommunikáció sikeréhez. Ilyen
elem a kommunikátor, a csatorna, a kód és a kommunikátum. A dinamikus vizsgálatok során
azokat a folyamatokat és eseményeket különböztetjük meg, melyek szükségesek és elégségesek
a kommunikáció sikeréhez. Ilyen elem a stratégia, belebonyolódás és a kihátrálás. [9]
Munkámban a szerkezeti vizsgálatot alkalmaztam, elsősorban a nem verbális kódok különböző
csatornáira vonatkozóan. A szerkezeti vizsgálatokon belül összehasonlító elemzéseket
végeztem a különböző népcsoportokhoz tartozók nem verbális kommunikációját illetően.
1.1 Bevándorlás és az ültetvények
Az ázsiai emberek tömeges bevándorlása az 1800-as évek végén kezdődött. Az őslakos
hawaiiak nem bizonyultak megfelelő munkaerőnek, így a cukornád-ültetvény tulajdonosok új
munkásokat hoztak külföldről. Az 1830-as évek végén William Hooper Koloa nevű cukornádültetvénye volt az első kereskedelmi cukortermelő vállalkozás. Az ültetvényeken elsősorban az
őslakos hawaiiak dolgoztak. Hiányzott azonban belőlük a kapitalista munkaerkölcs, így
munkájuk állandó felügyeletet igényelt. Az ültetvénytulajdonosok ezért kínai
vendégmunkásokat kezdtek alkalmazni. [6]
Az etnikai szegregáció megmutatkozott a betöltött munkakörökben is. A kínai munkások a
malomban dolgoztak, míg az őslakosok a földeken. A felügyelők általában fehér bőrűek voltak.
A „Mesterek és Szolgálók” törvény kimondta, hogy a külföldi és őslakos munkások egyaránt
tíz év munkára szerződtethetőek, a munka elutasítása vagy a munkahely elhagyása pedig súlyos
következményeket vont maga után. [6]
Az őslakos hawaiiak munkamorálját a történelem folyamán számtalanszor jellemezték:
vonakodtak a munkától, s amint a felügyelő hátat fordított, abbahagyták azt. [6]

135

A kínai munkaerőre az 1870-es években tértek át. Az 1880-as években az üres helyeket
japánokkal és portugálokkal igyekeztek feltölteni. [6]
1. táblázat: A cukornád-ültetvényeken dolgozó munkások arányának alakulása
Őslakos hawaii
Japán
Kínai munkások
Filippínók
munkások
munkások
1872

82,8%

N

N

N

1882

25,1%

49,2%

N

N

1892

N

N

42,2%

N

1902

N

N

75,4%

N

1932

N

N

18,8%

69,9%

Forrás: Saját táblázat. [6]
A japán férfiak 1885 és 1908 között érkeztek Hawaiira, hogy a cukorültetvényeken
dolgozhassanak. A bevándorlók utolsó nagy csoportja a Fülöp-szigetekről érkezett. 1920-ra az
ananász-ültetvényeken dolgozó munkások jelentős részét a filippínók tették ki. [3]
2.1 Az ázsiaiak és az őslakos hawaiiak lélekszámának alakulása
Az ázsiai kontinensről származó személyek öt legnépesebb csoportját vizsgáltam. Ebbe az öt
csoportba a legnagyobb lélekszámmal rendelkezők kerültek, így a japánok, filippínók, kínaiak,
koreaiak és vietnámiak. Elsődleges célom az volt, hogy az önmagukat csak egy rasszba soroló
egyének lélekszámát vizsgáljam. Amikor a népszámlálási adatok azt lehetővé tették, akkor az
őslakos hawaiiak lélekszámába csak a „Native Hawaiian” vagy „Hawaiian” csoportba
tartozókat számoltam bele.
2. táblázat: Az ázsiaiak és az őslakos hawaiiak lélekszáma számokban
vietnám őslakos
Teljes
japán
filippínó
kínai
koreai
i
hawaii lakosság
61.111
N
25.767
N
N
29.799
154.001
1900
79.675
2.361
21.674
4.533
N
26.041
191.909
1910
109.274
21.031
23.507
4.950
N
23.723
255.912
1920
139.631
63.052
27.179
6.461
N
22.636
368.336
1930
157.905
52.569
28.774
6.851
N
64.310
423.330
1940
184.598
61.062
32.376
7.030
N
86.091
499.769
1950
203.455
69.070
38.197
N
N
102.403
632.772
1960
217.307
93.915
52.039
9.625
N
71.274
768.561
1970
239.748
133.940
56.285
17.962
3.463
115.500 964.691
1980
252.291
168.232
68.769
24.361
5.557
135.263 1.108.22
1990
9
201.764
170.635
56.600
23.537
7.867
80.137
1.211.53
2000*
7
185.502
197.497
54.955
24.203
9.779
80.337
1.360.30
2010*
1
169.003
222.620
54.156
28.588
13.367
87.020
1.427.53
2017**
8
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*2000-től külön vizsgálták az önmagukat csak egy rasszba soroló egyéneket. Az utolsó három
népszámlálási adat ezért mutat éles különbséget az 1990-es adatokhoz képest.
**az American Community Survey becsült adatai alapján

Forrás: Saját táblázat. [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [19] [21] [28] [30]
A népszámlálási adatoknál az őslakos hawaiiak lélekszáma közötti nagy különbségeknek az
oka a népszámlálási adatok feldolgozási módjától és azok értelmezésétől függ. Én azért
vizsgáltam az önmagukat egy rasszhoz tartozónak valló egyéneket, mert kutatásom
középpontjában a nem verbális kommunikáció áll, annak sajátosságait pedig azok őrzik meg és
alkalmazzák jelentőségteljesen, akik az adott csoportba tartozónak vallják magukat, és nem
csak származásukként említik azt meg.
A 2. táblázat segítségével átláthatóvá válik az ázsiaiak és őslakos hawaiiak lélekszámának
alakulása a lakosság teljes lélekszámához viszonyítva. A filippínók száz év alatt majdnem
megszázszorozódtak, s így megelőzték a szintén magas lélekszámú japánokat. Az ázsiaiak
lélekszáma napjainkban is jelentős, a 2017-es becsült adatok alapján mintegy 545.639 ember
vallotta magát az ázsiai rasszba tartozónak. [28]
Az ázsiaiak jól alkalmazkodtak a hawaii mindennapokhoz, kultúrájuk átszövi Hawaiit, de
nyomott hagyott a pidzsin-angolban és az ételek elkészítésében is.
2. A kommunikáció elemzése
2.1. A verbális csatorna
A legspecifikusabb kommunikációs módunk. Önmagában is csaknem alkalmas a
mindenféle emberi kommunikáció hordozására, illetve, hogy mindenféle információt
továbbítson. Írott formában a legtipikusabb módja a közvetett kommunikációnak.
Kódrendszere a nyelv és a verbális kommunikáció. A beszéd kulturális termék. A beszéd a nem
verbális kommunikáció jeleivel együtt hat. [4]
A hawaii beszélt nyelvvel egy közösségben ritkán találkozunk, a legtöbb hawaii nyelven
történő társalgás a tantermeken belül történik. [1] Napjainkban a Hawaiin élő emberek a
pidzsint vagy a „Hawaii angolt” beszélik, esetleg mindkettőt. A pidzsin és a kreol elterjedése,
valamint az angol nyelv megalkotása külön történelemmel rendelkezik Hawaiin. Bár a pidzsin
stigmatizálódott, és nem tekinthető alkalmasnak a formális területeken való alkalmazásra,
fontos társadalmi funkciókkal rendelkezik, és a szigeteken meglévő etnikai változatosság
megnyilvánulásának tekinthetők a rá ható különböző nyelvek. [5]
Pidzsin nyelveknek nevezzük az általánosságban kettő vagy több különböző nyelvet
beszélő népcsoport által kialakított olyan közös nyelvet, amelynek nincsenek írott szabályai.
Kreol nyelvnek akkor nevezünk egy pidzsint, ha azt a beszélője anyanyelvként tanulta. A
legtöbb gyerek Hawaiin kétnyelvű, hiszen anyanyelvként beszéli a szülei által beszélt nyelvet
és a hawaii-pidzsint is. [5] Lexifiernek a pidzsin és kreol nyelv szókincsét adó nyelvet
nevezzük. [23] A hawaii-pidzsin fő lexifierje az angol, mely tartalmazza a szigeteken található
nyelvek jellemzőit, beleértve a hawaii nyelvét, a japánét, a kantoni és a portugál nyelvét. Ennek
ellenére nem minden szó jelenti ugyanazt a hawaii-pidzsinben, mint az eredeti nyelvben. A
„manapua” szó hawaii eredetű, a hawaii nyelvben szó szoros értelmében ízletes sertéshúst
jelent. A pidzsin-angolban azonban már kínai töltött gőzgombócot értenek alatta, melynek nem
feltétlenül kell disznóhússal töltve lennie. A „shi-shi” egy japán eredetű szó, melynek jelentése
vizelet vagy vizelés. [5]
A hawaii-pidzsin gyakran beszélt nyelv a szigeteken született emberek körében, kreolnak
számít. Nézzünk egy példát a nyelvre: „so ere nau æn den de go fid om wid da kandens milk.”,
vagyis „So every now and then they used to feed him condensed milk.”. [5]
Az 1.3 millió lakosból mintegy 600 ezer ember tartja úgy, hogy kreolul beszél. [5] 2015től a hawaii pidzsin angol hivatalos nyelv a szigeteken. [22]
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Az első ültetvények létrehozásakor még a hawaii nyelv volt a legelterjedtebb a szigeteken.
Az ültetvényeken különböző nyelvű és nemzetiségű emberek dolgoztak, így ők a hawaiipidzsin nyelvet használták egymás között. A hawaii-pidzsin a hawaii nyelv szavait használta,
de annak szintaxisát és fonológiáját nem. Az ültetvényeken kívül azonban nőtt az angol nyelv
használata, így az elterjedt az ültetvény munkásai között is. A munkások a hawaii-pidzsinről
átváltottak a pidzsin-angolra, mely egy angol alapú pidzsin nyelv volt, amely akkor még nem
számított kreolnak. [5]
A 2011 és 2015 között mért adatok alapján az 1.315.242 öt év feletti személy közül
összesen 285.571 fő beszélt otthon ázsiai vagy csendes-óceáni nyelven. Ennek a számnak
mintegy 53%-a saját bevallása szerint gyengébben beszéli az angolt, mint a „nagyon jól”
kategória. [27] A 2010 és 2014 között mért adatok alapján Hawaiin a három leggyakrabban
beszélt nem angol nyelv az otthonokban sorrendben: ilocano, tagalog és japán. Az első két
nyelv a filippínók által beszélt. A hawaii nyelvet a teljes lakosság 5,6%-a beszéli otthonában.
Ez a szám Hawai’i megyében (Big Island) a legnagyobb, ahol a hawaii nyelv a leggyakrabban
beszélt idegen nyelv az otthonokban. [26]
2.2 Nem verbális csatorna
A nem verbális kommunikációban magáról az interakcióról, az interakciós szituációhoz
való viszonyulásunkról adunk jelzést. A nem nyelvi kódok érvényesülhetnek önmagukban és a
nyelvi kódokkal párhuzamosan is. [7]
Hogy jobban megértsük a kommunikáció jelentőségét, Alberta Pua Anthony példái által
bemutatom az őslakos hawaiiak nem verbális kommunikációját. Mindezt összehasonlítom a
Hawaiin élő ázsiaiak kommunikációjával.
A főbb nem verbális csatornák a következők:
2.1.1 Mimikai kommunikáció
A szem és a száj körüli izmok finom és összerendezett mozgásának jelként való
értelmezése a kommunikációban. Ezek az izmok részben akaratlagosak, kontroll alatt állnak,
részben pedig impulzusok révén változnak. [7]
Az őslakos hawaiiak között az egyik leggyakoribb arckifejezés a szemöldök-emelgetés,
melyet „eyebrow flash”-ként emlegetnek. Ez az elismerést, egyetértést és érdeklődést jelenti.
A hawaii őslakosoknál az igenlő válasz nonverbális jele eltér a nyugatiak által használt
bólintástól. A hawaiiak ilyenkor megemelik szemöldöküket, néha ezzel együtt hátrafelé
megrántják némileg a fejüket, és leeresztik szájuk sarkait. De ezen a módon üdvözlik régi
ismerőseiket is. [1] A filippínók szintén használják a szemöldök-vonogatást igenlő válasz
esetén[30], de a két szemöldök hirtelen felvonását üdvözlésre is használják. [2] A szájjal történő
kifejezéseknek is számos jelentése lehet: az összepréselt ajkak a gondolkodást, a kétséget, de a
nézeteltérést is jelenthetik az őslakos hawaiiaknál. [1] A japán nem verbális kommunikációban
is fontos szerepet tölt be a száj. Szavaikat gyakran mosolyba fagyott szájtartással adják elő.
Ugyancsak mosoly kíséri a kétkedést is. A japánoknál a mosoly számos érzelmet jelezhet:
dühöt, zavart, boldogságot és sajnálatot is. [8]
A kínaiak gyakrabban használják a mosolyt, akár zavart, bizonytalanságot is jelenthet, de
a feszültség oldására is használhatják. Üdvözléskor azonban mellőzik a mosoly használatát.
[10] A koreai nők gyakran mosollyal viszonozzák a köszönést. Szintén jellemző a koreaiakra,
hogy a verbális közlés helyett nem verbális módon fejezik ki érzéseiket. Ide tartozik a mosoly
és a nevetés is. [11]
Ha egy koreai nemet szeretne mondani, vagy a „valami nagyon bonyolult” kifejezésre
szeretne utalni, akkor fejét hátrabiccenti és hallhatóan beszívja a levegőt a fogai között. [2]
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2.1.2 Kommunikáció a tekintet révén
A tekintet is külön kommunikációs csatornának vehető. A tekintet irányának és
tartalmának mindig szignál értelme van, melyre az interakciós partner szükségszerűen figyel.
Az ilyen kommunikáció lehet tudatos és öntudatlan, de van embléma jellegű
tekintetkommunikáció is. [4]
Az őslakos hawaiiaknál a hallgató szerepét betöltő személy fejét lehajtja, és szemeit
becsukja. Ez a viselkedés jelzi a figyelmet és tiszteletet, valamint jelzés arra vonatkozóan, hogy
elfogadja a beszélő „nagyobb hatalmát”. Már gyermekkorban megtanulják, hogy a csend a
megfelelő válasz. Ez a minta segíti az összetűzések elkerülését, mely a hawaii kultúrában
mélyen gyökerezik. [1] Ez a viselkedés megfigyelhető a japán kultúrában is, ahol a magas rangú
vezetők nem egyszer lehunyt szemmel hallgatják a tárgyalást. [8]
A japán kultúrában a „szembe nézés” kihívást és agresszivitást jelenthet. A japánok
kommunikáció közben a másik ember nyakát nézik anélkül, hogy a szemébe vagy arcába
néznének. [24] Ugyanez igaz a koreaiakra is, ahol a fiatalabbak a szidást az idősebbektől
szemkontaktus nélkül tűrik. Ha egy koreai a tárgyaláson behunyt szemmel ül, az a koncentrációt
jelenti. [11] A társalgás során a koreaiaknak fontosabb a szemkontaktus, de nem
alapkövetelmény. [2] A kínai hagyomány szerint szintén nem illendő belebámulni más
szemébe. [10] Ők a folyamatos szemkontaktus kerülésével a tiszteletet és a szerénységet fejezik
ki. A filippínók szintén kerülik a hosszú és egyenes szemkontaktust. [24]
2.1.3 Vokális kommunikáció
A beszédben a vokális kommunikációs csatorna is szükségszerűen működik. Nagyon
fontos a mindennapi érintkezésben a hangnem és a hanghordozás, de van érzelmet és
viszonyulást kifejező funkciója is. A hang jól tükrözi a beszélő érzelmi állapotát. [4]
A hawaii nyelvnek megvannak a maga prozódikus jelei. Sokkal inkább a hanglejtés
mintázatára támaszkodik, mint a szórendre, hogy különbséget tegyen a kijelentés és a kérdés
között. Négy intonációs szint van, mely ellentétes azzal a hárommal, amit az angolban
használnak. A negyedik szint jelzi az örömöt, így gyakran használják álmodozáskor. Az
angolban ez a szint inkább a nőkre jellemző. Mindkét megkülönböztető részt a hawaii
beszédből átvitték a hawaii angolba. A hawaii angolt gyakran figyelmetlenül és nyelvtanilag
helytelenül beszélik. Figyelmen kívül hagyják a szórendet, és néha elnőiesedik/elpuhul a
negyedik szint használatától. [1] A japánoknál az önuralom fontos szerepet tölt be, így a hangos
beszéd, a felemelt hang használata illetlen. Ugyanez igaz a koreaiakra is. [2]
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3. Táblázat: a nem verbális kommunikáció összehasonlítása

Forrás: Saját táblázat. [1] [2] [8] [10] [11] [24] [25] [29] [31]
Mint paralingvisztikai szignál, elég gyakori a maszkulin beszéd a hawaiiaknál. Eredetileg ez
a hawaii nyelvben volt jelen, de ma már az angolban is megfigyelhető. Ez inkább rekedtes,
érdes, mély és megcsonkított. A külső fülnek türelmetlenség, barátságtalanság,
kényelmetlenség és idegesség érzetét kelti. A hawaiiaknak azonban ez csak egy beszédstílus.
[1]
A koreaiak és japánok kommunikációs stílusa „érzékeny” vagy „helyzet-alapú”, amelyben
a nem nyelvi elemek közül az érzések és attitűdök játsszák a fontos szerepet. Az érzékeny stílus
hangsúlyozza az érzések kommunikációját. [25]
A hangkiadással kapcsolatban a böfögésnek és csámcsogásnak kommunikációs üzenete
van a Távol-Keleten. [11] A kínaiak és a japánok jellegzetes viselkedésformája a levegő gyors
és hangos beszívása az ajkakon és a fogakon keresztül. [2]
2.1.4 Mozgásos (akciós) kommunikáció
A kommunikáció mindig mozgás eredménye. Minden kommunikáció meghatározott
izmok mozgása által létrehozott jelekkel történik. Bizonyos jelzések feltűnőbbek, például a
helyváltoztatás a mimikával szemben. [4]
Négy ilyen csatornát különböztetünk meg:
a) Kommunikáció a gesztusok révén
A gesztusok közé a fej, kezek és karok mozgását soroljuk. Ezek általában közvetlen
kommunikációban mozognak, s e mozgások jelentéssel bírnak. Egy részük tudatos, másik
részük pedig öntudatlan. [4]
Az őslakos hawaiiaknak számos olyan gesztusuk van, melyek konkrét jelentéssel
rendelkeznek. Ezek gyakran nagyon provokatívak. [1]
Az ujjal való mutatás, különösen valakire, elfogadhatatlan. Ez igaz arra az esetre is, amikor
az irányt mutatjuk. Ha szeretnénk megmutatni, hogy valaki merre ment, akkor az áll és a
szemöldök segítségével intünk a helyes irány felé. [1] A filippínók az irányt az ajkak
megrántásával mutatják ahelyett, hogy az ujjukkal mutatnák [31], de a szemükkel is jelezhetnek
az adott irányba. [2] A kínaiaknál az ujjal történő mutatás szintén nem megengedett, helyette
nyitott tenyérrel mutatnak a dolgokra. [10]
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Ha valakit odahívunk magunkhoz, az ujjainkkal nem inthetünk egyenesen. Ezek a
gesztusok nagyon udvariatlanok Hawaiin. Helyette a kezünket oldalirányban tartjuk, a test
közepe felé néző nyitott tenyérrel, majd intünk. [1] A filippínóknál a hívás helyes módja, ha
lefele fordított tenyérrel kinyújtjuk a karunkat, és az ujjainkkal vakaró mozdulatot teszünk. [2]
A koreaiak szintén nem használják a nyugatiakra jellemző intést. Számukra ez tiszteletlenség,
ők csak az állatokat hívják így [11], ezért a koreaiak a nyújtott kart és a vakaró mozdulatot
alkalmazzák. A japánok és kínaiak a filippínókkal megegyező vakaró mozdulatot használják.
[2]
A japánokra is jellemző a fegyelmezett és visszafogott gesztikuláció. A kínaiak beszéd
közben nyugodtan állnak, az erős gesztikuláció kerülendő, mivel ezzel idegesíthetjük a
hallgatót. [8] Az idősebb kínaiakkal folytatott beszélgetés során ajánlott azt kerülni. [2]
b) Kommunikáció az érintés révén
Bár a gesztusokkal rokon kommunikációs mód, érdemes külön is megemlíteni. Különösen
a másik ember megérintése, megfogása bír kommunikációs jelentőséggel. [4]
A hawaii őslakosok általában többször érintik meg egymást. Az érintés leggyakrabban a
szeretet és barátság jele, de nem csak a közvetlen családtagok és barátok között fordul elő. Az
érintés független nemtől és korcsoporttól is. Az üdvözlést és búcsúzkodást gyakran kíséri csók
vagy puszi, függetlenül attól, hogy mennyi időre köszönnek el egymástól, vagy mennyi idő
után látják egymást újra. A fiataloknál különösen fontos, hogy csókkal/puszival köszöntsék az
idősebb családi hozzátartozókat, akik gyakran a család barátai, de megkapják az udvarias
címeket, mint például a „nagymama”, „nagybácsi” és „nagynéni” megszólítás. A hawaii férfiak
széles körben átvették a hatvanas években elterjedt kézrázást a feketéktől, melyet egy időben
használnak a csókkal. [1] A filippínóknál a kézrázás gyakori szokás, a férfiak és a nők is
használják, ha idegenekkel találkoznak. [2] A koreai kultúrában a taktilis kommunikáció
ellentétes neműek között nem megengedett. Korábban tabu volt a nyilvános csók és a kézfogás
is, és még ma sem teljesen megszokott. A kézfogás a nyugatiakkal újabban elfogadott, de csak
egy igen enyhe szorítással. [11] Kézfogáskor általában mindkét kezüket használják. Bár a
japánoknál, mint sok más ázsiai kultúrában, a meghajlás a hagyományos üdvözlési forma,
átvették a kézrázás nyugati gyakorlatát. Kézfogásukat gyakran nem kíséri szemkontaktus. A
kézrázás szokása gyorsan terjedt a kínaiak között, napjainkban pedig teljesen elfogadott
üdvözlési forma. Üdvözléskor más testi érintést, például ölelést vagy csókot, nem használnak.
A kínaiak nem érintésorientált emberek. [2]
A hawaiiaknál egy másik formája az érintésnek a barátság kifejezésére a két fél közötti
játékos „ütés”, „megpaskolás” és a „csípés” is. [1] A koreaiak szintén előnyben részesítik
egymás testtájainak ütögetését. Ők figyelemfelhívás céljából gyakran megrántják
beszédpartnerük ruhaujját, vagy megcsapkodják a másik karját. [11] Kínában és a Fülöpszigeteken az azonos neműek egymás kezét fogva sétálhatnak, ez a barátság jele. Ugyanez
figyelhető meg a koreaiaknál is, annak ellenére, hogy minden más szituációban elkerülik az
érintést. [2]
Az őslakos hawaii gyermekek előnyben részesítik az érintést a felnőttekhez való közeledés
során a beszéddel szemben. A nyugati tanárok számára a hawaii diákok megérintése egy
bensőségesebb módon kellemetlenséget okozhat, és gyakran nem értik meg. Ez a tanárt a
függési viszony kételyei között hagyja, a gyermeket pedig a figyelmen kívül hagyottság
érzésével. [1]
A fej érintése mindenütt tabunak számít Polinézia területein. A fejet általában szidalmazó
szándékkal érintik meg a szülők vagy idősebb rokonok. Ilyenkor ujjbeggyel megpöckölik a
fülek szélét vagy a fej oldalát, illetve megütik a halántékot az ujjpercekkel. [1] A fej érintése a
kínaiaknál szintén tabunak számít. [29]
A filippínóknál a kéz használata az idősekkel szembeni tiszteletet és a bajtársiasságot
erősíti. A Fülöp-szigeteken szokás, különösen családon belül, hogy a fiatal úgy áldja meg a
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család idősebb tagját, hogy az idősebb kezét annak homlokához érinti. Az Amerikába emigrált
filippínók között ez a szokás megkopott, és a fiatalok az áldást felváltották öleléssel és csókkal.
[31]
c) Kommunikáció a testtartás révén
A testtartás viszonyt, álláspontot vagy szubjektív értékelést fejez ki. Bizonyos szociális
viszonylatokban vagy szerephelyzetekben meghatározott testtartás van. [4]
Számos lehetséges módja van az ülésnek, fekvésnek és állásnak. A hawaiiaknál bizonyos
testtartásokat illik elkerülni. Néhány ezek közül elhalványult mára, de az idősek számára ma is
jelentőségteljesek. A hawaii őslakosok nonverbális kommunikációjában fontos szerepet tölt be
a testtartás. Bizonyos pozíciók erőszakosak és hatalmaskodóak lehetnek, vagy balszerencsét
hoznak. Ilyen testtartás:
-a kezek a csípőre téve,
-kezek összezárva a mellkas előtt,
-kezek összekulcsolva a hát mögött,
-a karok átlósan keresztezik a mellkast, körülfogva az ellentétes vállat. [1]
Hasonlóan udvariatlan az őslakos hawaiiak számára, ha a jelenlétükben kinyújtott lábbal
ülünk. A filippínóknál a csípőre tett kéz a dühöt és a kihívó viselkedést jelképezi. [2] Koreában
a keresztbe tett láb és a zsebre dugott kéz udvariatlanságot, míg a keresztbe font kar
agresszivitást jelent. [11] A széttett lábbal való ülés illetlen, ugyanígy a lábak felhelyezése az
asztalra is kerülendő. A japánoknak nagyon fontos a helyes testtartás, különösen ülés közben.
Kerülendő a terpeszkedés, vagy a lábak asztalra, esetleg zsámolyra felrakása. A kínaiaknak
szintén fontos a testtartás. A terpeszkedés, a lábak felhelyezése az asztalra vagy a székre nem
ajánlott. Ugyanígy kerülendő a lábbal történő mutatás vagy a tárgyak arrébtolása. [2]
A koreaiak korábban a kézfogás helyett a meghajlást alkalmazták. Napjainkban a
meghajlást kézfogással kombinálják. A meghajlásnak három változata lehet a meghajlás szögét
illetően. A meghajlás más ázsiai kultúrában is megtalálható. [11]
A koreai társadalomban addig nem illik leülni, amíg a rangban felettünk álló azt meg nem
teszi. [2] Ez is hasonlóságot mutat az őslakos hawaiiakkal. Az őslakos hawaiiak számára fontos,
hogy kinek a feje van magasabban, kire néznek fel és kire le. A fiatalabb egyének a fejüket az
idősebbek „alatt” tartják minden alkalommal, így elkerülik, hogy az idősebbnek kelljen felfele
nézni beszéd közben. Ezt a fajta viselkedést kicsi koruktól kezdve tanulják. Azonos szinten álló
társak között a fejmagasság többé-kevésbé egy szinten van. [1]
Ez a viselkedés élesen él az őslakos hawaiiak kultúrájában: ha egy szobányi ember ül
fotelekben, de valaki belép a szobába és leül a padlóra, akkor a többiek is követik a példáját.
Nem ritka látvány Hawaiin, hogy az emberek a földön ülnek, fotelek és ülőgarnitúrák helyett.
[1]
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4. táblázat: a nem verbális kommunikáció összehasonlítása

Forrás: Saját táblázat. [1] [2] [8] [10] [11] [24] [25] [29] [31]
d) A térközszabályozás kommunikációs csatornája
A kommunikációban jelentőséggel bír a távolság, melyet az interakciós felek felvesznek a
kommunikáció során. Egy emberi kapcsolat különböző fázisaiban más és más az elfogadott
térköz. [4]
A hawaiiak közelebb állnak egymáshoz. [1] A kínaiak intim szférája jóval kisebb az
általunk ismertnél. [10] Ezzel ellentétben a japánok igyekeznek távolságot tartani, sőt, sokuk
kellemetlennek tartja a fizikai kontaktust. [8] A koreaiak szintén távolságtartóak a személyes
érintkezés során. [11]
A hawaii nyelvben a mutató névmások megmutatják, hogy a hawaiiak hogyan tekintenek,
vagy korábban hogyan tekintettek a térközszabályozásra. Az angolban, és a magyarban is, a
mutató névmásokból kettőt különböztetünk meg: azt, amit elérünk (ez) és amit nem (az). A
hawaii nyelvben három mutató névmást különböztetnek meg. Az első az, amit elérünk (kēia ez). A második, amit a hallgató (az az ember, akiről beszélünk vagy akivel beszélgetünk) elér
(kēnā - az). És a harmadik az, amit senki nem ér el (kelā). Az anyanyelvűek a mai napig
megtartják ezt a megkülönböztetést. [1]
e)Kinezika és kinezikus kommunikáció
A kinezikában minden olyan mozgást vizsgálnak, amely a kommunikációs folyamatban
előfordul, illetve valamilyen jelzést hordoz. Így a kinezika magába foglalja a fent már felsorolt
csatornákat is. [4]
2.1.5 A kulturális szignálok kommunikatív jelentősége
A nem verbális kommunikáció eszközeinek tekintik az öltözetet, hajviseletet, jelvényeket
is. Ezekre az információkra a kommunikáció során nagy szükség van. Különböző tárgyak, testi
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állapotok vagy díszek kulturális jelentőséggel bírnak az interakcióban. Ezek nagyobb része
tudatos, csak kisebb része spontán. [4]
Az őslakos hawaiiaknak nagyon fontos a megfelelő viselet a társas eseményeken. Habár a
legtöbb ilyen eseményt a kertekben rendezik, ponyvák vagy napellenzők alatt, az időjárás pedig
sokszor esős és sáros, mindenkitől elvárják, hogy viselje legszebb ruháját. Ennek elmulasztása
a tisztelet hiányát jelenti a házigazdával szemben. Azok a barátok, akik segítenek az
előkészületekben, váltóruhát visznek magukkal, és az esemény kezdete előtt lezuhanyoznak és
átöltöznek. [1] A japán kultúrában szintén nagy jelentősége van a megfelelő megjelenésnek. A
külsőségek iránti igényesség jellemzi őket. Az üzleti életben öltözetük makulátlan és
konzervatív: kötelező az öltöny, a nyakkendő és a tiszta cipő. [8]
A fiatal koreaiakra nagy hatással van a nyugati és amerikai kultúra. Hajukat szőkére
festetik, szemüket kerekebbre operáltatják. A ruházatukra is hatással volt a nyugati világ. Egy
munkahelyre bekerülve azonban alkalmazkodnak a hagyományos koreai értékrendekhez.
Üzleti tárgyalásokon ruházatuk konzervatív. [11]
3. Konklúzió
Az ázsiai bevándorlók jelentős része az 1800-as évek végén érkezet Hawaiira, hogy a
cukornád-ültetvényeken dolgozzanak. A munkások később az ananász-ültetvények által kínált
könnyebb munkát választották.
Az őslakos hawaiiak és az ázsiai vendégmunkások közösen dolgoztak az ültetvényeken, de
más-más beosztásban. Az ültetvényeken dolgozók egymás között a hawaii pidzsin nyelvet
használták, mely kezdetben a hawaii szókincset alkalmazta, később azonban felváltotta azt az
angol, és a bevándorlók által hozott különböző nyelvek sajátosságai.
Hipotézisemet sikerült igazolnom. Az őslakos hawaiiak és az ültetvényeken dolgozó
ázsiaiak nem verbális kommunikációja számos hasonlóságot mutat. Mivel elsőgenerációs
bevándorlókról van szó, így nem verbális kommunikációjuk sajátosságait a saját kultúrájukban
használt alapján vizsgáltam. A hasonló gesztikulációs elemek, az idősek tiszteletének
kimutatása, a mimika vagy a behunyt szem a hallgató szerepében mind erősíti azt a
feltevésemet, mely szerint a nem verbális kommunikáció kiemelkedő számú megegyezést
mutat. Az ázsiai bevándorlók a munkaszerződések lejárta után nagy számban vetették meg
lábukat a Hawaii-szigeteken, lélekszámuk napjainkban is növekedést mutat. A konfliktuskerülő
hawaii őslakosok és a japán, kínai, filippínó és koreai munkások egymás mellett élése békésnek
mondható. Az ázsiaiak kiegészítették és helyettesítették a munkamorálban nem jeleskedő
őslakosokat.
Az egyértelműen bebizonyosodott, hogy a szigetekre importált emberek kiváló
munkaerőnek és ideális bevándorlónak bizonyultak. A nem verbális kommunikáció közös
elemei segíthettek elkerülni a konfliktust az őslakosokkal. A kérdés továbbra is az, hogy vajon
tudatosan történt-e a nemzetiségek kiválasztása és az őslakosokhoz hasonló munkaerő
toborzása. Ez a terület további vizsgálatokra szorul.
E tanulmány egyelőre csak feltételezésként utal a közös pontok pozitív hatására. Későbbi
kutatómunka keretében érdemes lenne kitérni a már Hawaiin élő ázsiaiak nem verbális
kommunikációjára, az őslakos hawaiiak kommunikációjára és az 1950-es évek óta egyre
növekvő amerikanizálódás hatására. Ezen információk segítenének átlátni, hogy az
asszimiláció folyamán mely kommunikációs elemek erősödtek meg, s nyújtottak segítséget a
beilleszkedéshez.
Ahhoz, hogy a jövőben kutathassam az ázsiai munkaerő toborzásának okát, és
megvizsgáljam, hogy valóban hatással volt-e az ültetvényesek döntésére a nem verbális
kommunikáció és a kultúrák közös elemei, szükséges volt, hogy felmérjem, megalapozott-e
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hipotézisem. Munkámban sikerült azt igazolnom, így a jövőben arra törekszem, hogy választ
kapjak a 19. századi Hawaii egyik legérdekesebb kérdésére.
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Abstract
The main purpose of this study is to examine the effect of commodity prices on exchange rate
using Ghana as a case study. Monthly data on exchange rate, cocoa, gold, interest rate and
inflation from the periods 1999 to 2014. The exact definition of the term commodity is used to
describe a class of goods for which there is demand but which is supplied without qualitative
differentiation across a market. There are two main types of commodities and these are soft
commodities and hard commodities. Soft commodities are goods that are grown; they include
agricultural products such as, cocoa, coffee, soybeans, wheat, sugar, tea, etc, while hard
commodities are those ones which are extracted through mining, talk of, gold, iron ore, copper,
silver, etc. Ghana, like most of these countries has her primary domestic export commodities
as well, for example, cocoa, timber, gold, and recently oil. The study first adopted Custav
Cassels’s absolute version of the PPP model to establish a relationship between commodity
prices and the exchange rate. The Johansen cointegration technique and the Vector Error
Correction Model (VECM) were used to test if cointegration exists among the variables of
interest and measure the long run relationship among the variables of interest respectively. The
study further proceeded to test for the presence of volatility among to commodity prices using
the GARCH methodology. The results indicated that the commodity prices are volatile and
therefore have stochastic shocks. The study finally used the Impulse Response Function to
examine the stochastic shocks of the commodity prices on the exchange rate. The study
however found out that all the variables are positively related with the exchange rate except for
inflation.
Keywords: exchange rate, commodity price, fluctuations, cocoa, gold
1. Introduction
1.1. Background to the study
A commodity can simply be defined as a marketable item produced to satisfy needs or wants
(Sheffrin, 2004). The exact definition of the term commodity is used to describe a class of goods
for which there is demand but which is supplied without qualitative differentiation across a
market. There are two main types of commodities and these are soft commodities and hard
commodities. Soft commodities are goods that are grown; they include agricultural products
such as, cocoa, coffee, soybeans, wheat, sugar, tea, etc, while hard commodities are those ones
which are extracted through mining, talk of, gold, iron ore, copper, silver, etc. Ghana, like most
of these countries has her primary domestic export commodities as well, for example, cocoa,
timber, gold, and recently oil. This gives the Ghanaian economy a rich and diverse resource
base giving the country one of the highest GDP’s per capita in Africa (Dontoh, 2013). Ghana’s
major export commodities however are cocoa and gold and it earns most of its foreign exchange
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from the exportation of these commodities. Ghana’s major export partners are Netherland,
Burkina Faso and U.K and it generates lots of revenue from them.
1.2. Problem Statement
Factors that determine the exchange rate include interest rate, money supply and money
demand, fluctuations in prices, balance of payment, however the exact cause of the continues
decline in the value of most currencies has not been brought to light (Aguiar, 2007). It has been
argued that the more dependent a country is on its primary domestic industry, the stronger the
correlation between the national currency and the industry’s commodity prices (Adjasi, 2007).
This is because when the price of the commodities increases, more revenue is generated in the
country thus the value of the currency goes up and hence the exchange rate appreciates.
Ghana as a country depends mostly on its primary domestic industries to generate revenue
(Clark, 2002). Cocoa from Ghana is considered to be among the finest cocoa in the world and
hence demand for Ghana cocoa is very high. With this high demand it is expected that the price
of cocoa will shoot up, which will in turn help boost Ghana’s revenue thereby increasing the
value of the cedi. However, this is not the situation with Ghana because its currency keeps
depreciating against other major currencies although cocoa is its major export commodity and
the volume of its exports keep rising most of the times. In the light of these major problems,
this study intends to investigate further into the relationship between commodity prices and
exchange rate in Ghana.
1.3. Objectives of the study
The main objective of the study is to examine the contribution of commodity prices to the
variations exchange rate in Ghana. Specifically, the research seeks to investigate the following
objectives:
1. To examine the effect of commodity prices on exchange rate;
2. To examine if the commodity prices are volatile;
3. Investigate the effect of commodity-price volatility on exchange rate.
2. Methodology
2.1. Model Specification
The study analyzed the variables of interest using the Generalized Autoregressive Conditional
Heteroskedasticity (GARCH) methodology. The GARCH model is a generalized version of the
Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH) model. Modern developments in
financial econometrics require the use of models and techniques that are able to model the
attitude of investors not only towards expected returns but towards uncertainty as well (Martin,
1999). Thus, models that are capable of dealing with the volatility or variance of the series are
required.
The GARCH presentation can be specified as;
ht      ht 1   1u 2t 1 ……………………………………………………………. (1)
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where ht is the variance and hence, equation 1 is the variance equation. The above equation
simply states that when a big shock occurs in the previous period, it is more likely that the value
of ut will be bigger as well. This model specification performs well and is easy to estimate
because it has only three unknown parameters;   ,  1 , 1 ,where   represents long run average
variance rate  1 is a parameter that measures the sensitivity of the commodity price volatility
and 1 is coefficient of the lagged period. Following Bollerslev (1986), the study employs a
basic GARCH (1,1) model including two variables; Cocoa price (CP) and Gold price (GP).
GARCH (1,1) is chosen because it is the most commonly available and the most commonly
used model. The variables in question (cocoa and gold) are first estimated to measure the level
of volatility after which the effect it has on exchange rate is critically examined.
3. Empirical results and analysis
This section presents the estimated results of the empirical models specified in the previous
section with focus on the stated research problem, objectives and research questions outlined.
Then the study tests and presents the results of existence of cointegration or otherwise among
the variables in our model. As a final step, the study present the results on estimated relationship
between commodity prices and the exchange rate using the various models stated in the
methodology.
3.1. Results and Analysis of the Cointegration
In order to examine the relationship between commodity prices and exchange rates the Johansen
cointegration test is employed. The Johansen method indicates that, if the trace statistic is less
than the critical value then the null hypothesis cannot be rejected and hence there is no
cointegration among the series. If on the other hand the test rejects the null hypothesis, then
cointegration is said to be present. The cointegration result is presented in Table.

Table 1. Cointegration test for the Series
Sample(adjusted):1999M062014M12
Included observations: 187 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: LNEXC_RATE LNCOCOA LNGOLD LNINFLATION
LNINT_RATE
Lags interval (in first differences): 1 to 4
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
Hypothesized
No. of CE(s) Eigenvalue

Trace
Statistic

0.05
Critical Value Prob.**

None *
At most 1
At most 2
At most 3

*74.67049
38.02008
17.00720
7.793523

69.81889
47.85613
29.79707
15.49471

0.177981
0.106285
0.048077
0.033386

150

0.0194
0.3011
0.6395
0.4877

At most 4

0.007690

1.443672

3.841466

0.2295

Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)
Hypothesized
No. of CE(s) Eigenvalue

Max-Eigen
Statistic

0.05
Critical Value Prob.**

None *
At most 1
At most 2
At most 3
At most 4

*36.65041
21.01288
9.213680
6.349852
1.443672

33.87687
27.58434
21.13162
14.26460
3.841466

0.177981
0.106285
0.048077
0.033386
0.007690

0.0227
0.2755
0.8148
0.5687
0.2295

Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
The table shows the results of the cointegration test for the series. The study relies on the trace
test to investigate the presence of cointegration amongst the series since it is widely accepted
as the most appropriate test in determining the presence of cointegration. The trace statistics
indicates that there is one cointegration equation at 5% level of significance. The decision rule
is that if the test statistics is greater than the critical value, then the null hypothesis of no
cointegration is rejected, hence a conclusion can be drawn that there is the presence of
cointegration amongst the series. On the other hand, if the test statistics is lesser than the critical
value, it leads to the non-rejection of the null hypothesis and a conclusion can be drawn that
there is absence of cointegration amongst the series. From the results obtained from both the
trace statistic (put the value) and the max-eigenvalue however it can be concluded that there
exit a long-run relationship among the variables. The study then proceeded further to examine
the long run results of the model using the Vector Error Correction Model (VECM).
3.2. Results for the test of commodity price volatility.
In other to know whether the commodity prices are volatile or not the GARCH Methodology
was employed to test for the ARCH effect. The results for cocoa and gold are presented in
Tables below.

Table 2. Test for cocoa price volatility
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Dependent Variable: D(LNCOCOA)
Method: ML-ARCH (Marquardt) – Normal distribution
Sample (adjusted):1999M03 2014M12
Convergence achieved after 24 iterations
Pre sample variance: backcast (Parameter = 0.7)
GARCH = c(3)+c(4)*RESID(-1)^2+c(5)*GARCH(-1)
Variable
C
D(LNCOCOA)

Coefficient
0.003863
0.193157

Std Error
0.003992
0.079337

Z-statistics
0.967641
2.434633

Prob
0.0332
0.0149

Variance Equation
C
RESID(-1)^2
GARCH(-1)
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood

0.000387
0.105619
0.784853
0.040062
0.301738
347.9740

0.000421
0.075434
0.161086

0.917569
1.400158
4.872248

Akaike info criterion
Schwarz criterion
Durbin-Watson stat

0.0358
0.0615
0.0000
-3.610253
-3.524863
2.067625

From the results obtained it can be seen that at a 10 percent significant level cocoa has both
ARCH effect and GARCH effect because their P values are 0.0615 and 0.000 respectively and
both are less than 0.10. This means that cocoa prices are volatile on the international market
thus affecting both demand and supply of cocoa. At a 5 percent significant level however there
is GARCH effect but no ARCH effect. Economically, this implies that cocoa prices have a
significant ARCH effect at a 10 percent significant level and this identifies a time varying
conditional volatility hence indicates that cocoa prices are not stable on the international
market. Thus, ARCH test is a vital tool for examining the time dynamics of the conditional
variance.
Table 3. Test for gold price volatility
Dependent Variable: D(LNGOLD)
Method: ML-ARCH (Marquardt) – Normal distribution
Sample (adjusted):1999M03 2014M12
Convergence achieved after 21 iterations
Pre sample variance: backcast (Parameter = 0.7)
GARCH = c(3)+c(4)*RESID(-1)^2+c(5)*GARCH(-1)
Variable
C
D(LNCOCOA)

Coefficient
0.006521
0.142044

Std Error
0.003182
0.090337
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Z-statistics Prob
2.048864
0.0405
1.571692
0.1160

Variance Equation
C
RESID(-1)^2
GARCH(-1)

0.000325
0.143426
0.653390

S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood

0.040062
0.301738
347.9740

0.000267
0.086851
0.223487

1.217019 0.2236
1.651409 0.0987
2.923620 0.0035

Akaike info criterion
Schwarz criterion
Durbin-Watson stat

-3.610253
-3.524863
2.067625

In the case of gold similar results were obtained. At a 10 percent significant level gold has both
ARCH effect and GARCH effect because their P values are 0.0987 and 0.0035 respectively and
both are less than 0.10. Again this means that gold prices are volatile on the international market
and hence affects both demand and supply of cocoa. At a 5 percent significant level however
there is GARCH effect but no ARCH effect
3.3. Impulse Response Function from the base model
The impulse response functions of the variables are done to provide an indication of how the
exchange rate responds to the fluctuations in commodity prices. The figure below shows the
various responses. The VAR model satisfied the stability condition such that all the eigenvalues
are less than one and lie within the unit circle therefore making it possible to generate the
Impulse Response Function.
3.4. Impulse Response Function Results
The impulse response functions generated after the estimation is presented to identify how the
exchange rate response to a one standard deviation of the various commodity prices.
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How the exchange rate respond to cocoa and gold price volatility can be seen in the first graphs
in the second and third rows in the figure respectively.
In the second row the graphs depicts the responses of changes in the price of cocoa to first,
shocks in the changes in the exchange rate, second, shocks in the changes in cocoa price itself
and third to shocks in the changes in gold price. The focus here however is on the response of
changes in the cocoa price to shocks in the exchange rate. The graph start from a zero value in
the first period then begins to rise from the second period and peaks at the third period indicating
a positive response. After the third period it rises and falls in a steadily manner until the last
period. This indicates that when cocoa prices are not stable the exchange rate will respond by
being unstable as well. In this instance the exchange rate initially increased from a zero point
and this could be attributed to the fact cocoa prices increased. This result is not surprising since
between the year 2001 and 2003 Ghana’s cocoa production doubled due to the intervention
from the International Monetary Fund (IMF) (Bulir, 1998). Consequentially changes in the
price of cocoa will affect the exchange rate and hence as the cocoa price rise and falls, the
exchange rate rise and falls as well. The effects are however relatively minimal (averaging
between 0% and 1%)
In the third row the graphs depicts the responses of changes in the price of gold to first, shocks
in the changes in the exchange rate, second, shocks in the changes in cocoa price and third to
shocks in the changes in gold price itself. Again the focus here is on the response of changes in
the gold price to shocks in the exchange rate. In the case of gold the graph starts from a negative
value in the first period then it drops in the second period after which it begins to rise in the
third period until it reaches a zero value in the seventh period. This means that when gold prices
are not stable the exchange rate in return will not be stable as well.
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From figure 4.6 it can be observed that all the graphs in the diagonal are positive and are lying
above the zero line. This is because the graph in the diagonal depicts the responses of changes
in the variables to shocks in the variables itself and hence the end result is a positive effect on
the own variable.
The first row however is a graphical representation of the exchange rate equation. It displays
the graphs of the respond of changes in the exchange rate to shocks in the exchange rate itself,
shocks in cocoa and shocks in gold respectively. In the case of cocoa it can be observed that
when the exchange rates are not stable the price of cocoa is likely to rise. As shown in the graph
cocoa price volatility responds positively to changes in the exchange rate. It starts from a zero
value in the first period and rises to the eighth period and drops again. The effect is minimal
averaging between 0% and 1%. Also in the case of gold similar results were obtained as gold
volatility respond positively from the start, rises up to the third period after which it falls and
eventually responds negatively after the fifth period. Though the impact is relatively weak
(averaging between +1% and -1%), the response confirms the underlying situation in Ghana
currently as gold prices are constantly dropping with the influx of “galamsey” activities.
4. Summary and conclusions
4.1. Summary
This study investigated the relationship between Commodity Prices and Exchange rate using
monthly time series data from 1999 to 2014. The study first employed the Johansen
Cointegration technique and the Vector Error Correction Model (VECM) to accomplish the
first objective. This model was used to establish a relationship between the dependent variable,
which is exchange rate and the independent variables which is cocoa, gold, inflation and interest
rate. Furthermore the Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH) and the
Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) methodology were used
to accomplish the second objective. This model was used to examine the ARCH effect and test
if volatility exists among commodity price. After testing if volatility exists among the
commodity prices the study proceeded to use the VAR and the Impulse Response Functions to
examine how the exchange rate responds to commodity price volatility.
4.2. Conclusion
The main objective of the study was to examine the relationship between commodity prices and
exchange rate in Ghana using cocoa and gold which is the nation’s major primary export
commodity. The GARCH methodology and other methods were employed to undertake this
study. Monthly time series data from 1999 to 2014 on the specific variables were employed as
well. The study followed both empirical and theoretical foundations to make sure reasonable
interpretations were achieved, the study however revealed some thought-provoking results.
The Johansen cointegration technique and the Vector Error Correction Model were used to
establish the relationship between the variables of interest and it was seen that all the
independent variables are positively related with the exchange rate except for inflation which
exhibited a negative relationship. The commodity prices were proven to be volatile as the
ARCH test results showed that there was ARCH effect. Finally the study employs the Impulse
Response Functions based on the unrestricted VAR approach to examine how commodity price
volatility affected the exchange rate. Responses of changes in the commodity prices to changes
in the exchange rate were critically examined.
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Abstract
The debate about export insurance that should be privatized or stay state-owned has always
been a question. However, in this study, it is not the point. The point is how information systems
can help the managerial decision-making in the state-holder export insurance companies to
maximize their efficiency, so they can attract more investors and be less dependent on
governmental budget. In most countries, these companies are state-owned or dependent on
government because the covered risks by export insurance policies and financial resources
needed for this area are so vast. In today’s insurance business, there is a growing need for
information, especially when the subject of insurance is export and international trade. Stateowned export insurance companies in most countries are very important corporates that issue
the most of export credit insurance policy of the country. When the size of companies increases,
the numbers of employees, customers, and the transaction also increases. Therefore, the
complexity of the information needed for effective decision-making and other management
duties will ascend. Managers in every level need on-time and most efficient information to be
able to make decisions properly. Especially in export insurance companies, it has a vital effect,
because, the insurers in addition to consider the information about their customers (exporters),
they also should pay serious attention to the information about the customers of the insured
exporters. They face wide and serious international & country political, commercial, and
economic risks. To overcome these risks, the accurate and timely information and also up to
date information system is crucially needed. Especially, strategic decisions for insuring the
exports to foreign countries require being completed up to date to the countries and companies’
situation. According to these descriptions, this study tries to investigate the impact of proper
function of information systems on the efficient function of management decision making and
how it can affect the attraction of these companies for investors.
Keywords: Decision making, export insurance, information systems, management.
1. Introduction
Information systems, without a doubt, have a vital role in management decision making.
However, sometimes, information and management decision making cannot meet each other.
One of the competitive advantages for a company, especially corporation is how perfectly these
two factors can meet, and the decision-making systems should be so sensitive and updated to
the information systems. According to FLY, the changes in the various environmental factors,
the growth and the development that took place in the economic organizations, and the
complexity of the problems they faced, increased the need for the means of collecting and
processing the enormous data, which was difficult to deal with by traditional means [1]. The
problem was made easy due to the modern technological revolution that led to means that have
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facilitated and accelerated the processing of those data and their timely delivery to decisionmaking centers. Also, the environment of getting decisions can be risky, uncertain, or very
rarely be certain. In an uncertain, risky, and a certain environment, respectively, there is a lack
of information. So we may change the situation from an uncertain environment toward more
certain by developing the information system, especially using the new and up to date
technologies in the system like machine learning techniques.
Export insurances cover the political, economic, and commercial risks [2], which may cause
the nonpayment of the buyers. Covering these risks need a very secure financial source.
Besides, export insurance companies always are facing the risk of crisis, which the evidence
from the worldwide financial crisis between the years (2008-2009) shows this fact. In figure 1,
you can see during the crisis, the number of claims paid by export insurances increased very
sharply in 2009. Therefore, this crisis besides the claims for exporters also it causes a loss for
export insurances companies because due to their contracts with exporters, they should pay the
claims of nonpayment of buyers related to the covered risks. So one of the competitive
advantages in export insurance companies would be to be able to survive in the crisis periods
and be able to cover the claims exporters might have faced. Also, one of the most important
issues in the crisis was the gap of information, which is the very important factor that cause
ineffective decision making. According to Hannoun, the financial crisis exposed many holes in
the reporting systems, and better data design may help to reduce the risk of a future crisis [3].
So have the good and professional information systems can help the insurance companies to
avoid huge losses and keep their comparative advantages among other export insurance
companies or other kinds of creditors.
According to the crisis and the huge amount of money export insurers may need to cover the
exporter’s probable claims, most researchers and experts of this arena suggest that insurers
should be able to use the government budget via subsidies or just being state-owned. Here the
aim is not the comparison of private or governmental export insurance companies. Here, I want
to mention that how information systems can help the managerial decision-making in the stateholder export insurance companies to maximize their efficiency, so they can attract more
investors and be less dependent on governmental budget. The crisis time has been used as an
example of how information could help the company to keep its comparative advantages, which
will help them to keep the investors or even make more investors. In other word, the company
which can create value in a dynamic environment of market is the winner of market
fluctuations. Now the question is how information systems can help the managerial decision
makers to overcome that?!
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Figure 1. Claims Paid by Berne Union Members during 2008-2012 [4]
Source: Annual report of Berne Union
2. Literature review
Research in export insurance has traditionally focused on the effect of export insurance on the
growth of export that most of these researches found positive effect of export insurances on the
growth of export and trade [5-10]. To the best of my knowledge, there are no researches
regarding the management decision making in the export insurance organizations. According
to this issue, there may also be no specific research regarding the role of information systems
in management decision making in these companies.
According to Mintzberg et al., decision-making processes usually begin with little
understanding of the decision situation or the route to its solution, to get the initial image about
the possible solution [11]. To understand and analyze the situation, decision makers in
companies need efficient information systems. By studying the most of the accepted decision
making theories, it can be got that the problems the decision makers may face to make the
optimal decision may be the limited rationality of human cognitive capabilities, information
shortage, complexity, and the limited abilities in problem-solving of managers. Especially, the
famous scholar in decision making, Simon is best known for the “bounded rationality” which
state that rationality of individuals is limited by the information shortage, the cognitive
limitations of their minds, and time limitation they have to make a decision [12]. According to
Afzal et al., information shortage and lack of information transparency produce an environment
of distrust and wariness [13]. Therefore, it cannot be relied on and effectively help the decisionmaking process. Considering the fact that these limitations cannot be completely solved but
they can be moderate by using professional technologies and systems. Implementing efficient
information systems in an organization can moderate the problem of lack of information. In
addition to that also in the decision-making process, using artificial intelligence by machine
learning techniques and big data may decrease the cognitive errors of a human being.
According to the definition given by Encyclopedia Britannica, information system is “an
integrated set of components for collecting, storing and processing data and for providing
information, knowledge and digital products” [14]. To simplify this definition, it can easily be
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said that information system converts the raw data to useful information for decision-makers
by using up-to-date powerful computer technologies. The characteristics of this information
should be comprehensive, reliable, accurate, economical, complete, timely, and flexible to be
valuable to managers and decision makers [15]. However, sometimes the decision makers in
companies cannot access to this reliable information or it may not be available for them. Jeble
et al. mentioned the path from gathering data to the decision making as it can be seen in figure
2 [16]. In the first step, it mentions the data sources.
The data sources for an export insurance company can be categorized into three groups:
1. Using Statistical Data available for the company
2. Usual big data sources like Google search for a product or brand, Google search by
specific keywords, Amazon Purchase history, and so on
3. Access to data by being a member of export insurers unions such as Berne Union or
ICISA (International Credit Insurance and Surety Association)
According to the debate of lack of accessibility to data mentioned above, export insurance
companies can moderate this problem by strengthen their membership in related unions and
associations like Berne Union and ICISA to get needed data from these organizations. The
sharing of information between Unions and members can increase the validity of the quality of
data and also improves the transparency of information relating to economic, political,
commercial and behavioral risk of all sides of the insurance contract which would have enable
the decision makers in insurance companies to decide more efficiently in all level of
organization. In other word, in the time of developing strategies, there is a need to consider a
wide range of information, including both the quantitative data and qualitative information
about worldwide economic and social trends and other factors likely to influence markets,
borrowing behavior, and other variables [13] which also increase the complexity of decision
making. Using big data mostly can help to figure out the hidden layers of information about
countries which can be found in regular statistical databases. Moreover, access to data due to
these relations and memberships can decrease the cost of data collecting and the loss of
collection the wrong and unreliable data. The decreasing costs of information systems make
all the coordination process more efficient, and therefore improve organizational performance
[17,18].

Figure 2. Conceptual framework on the path of data to decision [16]
Source: Jeble et al.
Decision making in export insurance companies need complex knowledge and to leverage this
complex knowledge, there is a vital need for a professional system to achieve this goal, which
the very important part of this system is information systems. Information systems have a vital
role in managerial decision making in any way and any kind, but what makes it special about
the role of this factor in export insurance’s companies, is how it can be important in a dynamic
and complex environment. Because export insurance companies always should be sensitive
about all kinds of political, economic, financial, and commercial crisis, which may be local or
international. Also, Slagmulder and Devoldere mentioned that in turbulent times, organizations
should deal with a lot of external risks such as rapid technological development, shifting
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customer behavior, new business models, increased regulatory pressure, and competition from
unexpected geographies and sectors [19]. According to Davis et al., business in today’s
dynamic market environment is experiencing high velocity, complexity, ambiguity, and
unpredictability [20]. All of these issues increase the uncertainty and facing risks which for
export insurance companies, all these factors may be doubled because, in addition to concerning
their customers’ (exporters) risks, they should also be concern about the risk facing of the
importers who are the exporters’ customers. So, all these complexities make the decisionmaking process double harder and critical. So these companies should find a way of managerial
decision making that can be able to confront the dynamic environment of market such crisis
mentioned. Although by considering the fact that decision making always comes with
uncertainty, according to Berisha-Namani, using the effective information system help
managers reduce uncertainty in decision making [21]. Lo mentioned that “if corporate leaders,
portfolio managers, and regulators want to make good risk-based decisions, they need to have
the right data, and they need to have the right framework to be able to analyze the data” [22].
So in these companies, the importance of very professional and effective information systems
should be more considered to increase their excellent position in the competitive world as Teo
and Too noted that information system is increasingly providing a competitive advantage for
the organization [23]. Another advantage of the information system for managers is that it can
provide the information for more precise planning, foresting, monitoring, and controlling of
business for them [24].
3. Conclusion
According to the considerable changes in the various environmental and economic factors
related to the decision making of managers in organizations, and the complexity of the problems
they faced, the necessity of professional information system in every part of the process is more
indicated which by using new technologies became more accessible. Decision making in export
insurance companies is not an exception. However, it may be more vital in these companies
because of the degree of complexity, uncertainty, and risk these companies face, especially in
the crisis times such as the financial crisis during the years 2008-2009.
Based on previous literature, implementation of effective information system brings for
decision making up to date, accurate and comprehend data and technologies, reduce uncertainty
in decision making, increase the comparative advantages, and provide more precise
management duties which can increase the efficiency of management decision making in
companies especially export insurance companies. The companies by improving their
information systems and also their relations in the international market and unions can increase
their accessibility to data and ability to analyze accurately. By efficient decision-making
process, the probability of the successful function of the organization will also increase so that
it will be more attractive for investments. As much as they can increase other financial sources,
they can be less dependent on governmental budget devoted to them.
The limitation of this study is that there was not much research work on this subject. To the
best of my knowledge, the role of information systems in decision making of export insurance
companies was not investigated before, which make it challenging to study this area.
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Abstract
Starting from mechanical revolution, each day, new methods, new equipment have emerged.
Today, the Ultra Heat Treatment (UHT) is one of the important technology that permits to the
industry to reduce processing time while maintaining the same quality of the products. Egg and
Egg products are known as heat-sensitive products, so the UHT enable us to preserve their
qualities after a heat treatment. Our aim is to study the effect of UHT treatment (approximately
67°C for 190 seconds) on the Liquid Egg Yolk (LEY). During twenty-one days, the pH and
color were measured every seven days. We studied also the damage of protein using DSC
(Differential Scanning Calorimetry). On the 14th day of conversation, the reference samples
(raw LEY) show a high microbial contamination that makes us stopped their tests while the
treat samples retain their properties until the 21st day.
Keywords: UHT, Egg, Yolk
1. Introduction
Egg has been consumed by humans since ancient times as it’s a perfect protein source and
contains other high quality nutrients [1]. It is a widely used ingredient in many food products
[2] as bakery and ice-cream products. Recently, the use of shell egg in food production, as the
raw material has reduced with the technological developments around the world food industry,
and egg products such as frozen egg, pasteurized liquid egg and dried egg products have gained
popularity [3].
In recent years, the food industry prefers eggs broken and pasteurized for use as liquid whole
egg, liquid white and liquid yolk [1]. Egg yolk is particularly recommended for its emulsifying
and thickening properties in mayonnaise, salad dressings, ice creams and bakery products,
joined to its colouration effect [4]. This characteristic property originates from protein
interactions and is decisive in determining the desired rheological and textural characteristics
of foods [5].
The egg yolk proteins are mainly constituted by 68% low density lipoproteins (LDL), 16% high
density lipoproteins (HDL), 4% phosvitin, and 10% livetins [6]. Heating, high pressure,
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freezing, emulsifying surfactants, enzymes, metal ions and other methods can induce the
formation of egg yolk gels [6].
In the egg product industry, microbiological safety of liquid products is mainly guaranteed by
pasteurisation [2].
Although, intensive heat treatments have been reported to alter the physical and functional
properties of eggs by inducing formation or destruction of covalent bonds, which promotes
changes in egg quality due to severe thermal protein denaturation [7].
However, in thermally treated products such as hollandaise sauce, Bavarian cream or liquid egg
yolk, gel network formation can cause unpredictable structure changes through protein
denaturation because egg yolk proteins are particularly thermosensitive [5].
2. Materials and Methods
All of the samples (liquid egg yolk (LEY)) were supplied from production line of Capriovus
Ltd (Szigetcsép, Hungary) directly after treatment with UHT Tubular pasteurizer. Samples
were stored at a refrigeration temperature of 5°C in polyethylene bags for 21 days.
The ad of the additive (citric acid) was effected before the treatment.
Colour measurements were done using the Minolta Chroma Meter CR-200, five points of the
LEY bag were analysed and the average value was calculated for all samples. Colour-difference
(∆E*ab) was calculated using CIELAB system where L* is lightness (black point L*=0, white
point: L*=100), a* is characteristic to red-green colour (+a* red, -a* green), and b* is the blue
yellow colour (+b* yellow, -b* blue).
∆E ∗ ab = √(∆a∗ )² + (∆b ∗ )² + (∆L∗ )²
To determinate the yolk pH, the bags were emptied into 50 ml beakers before measurement
pre-calibrated pH meter (Testo 206). Three replicates per sample were taken for each of the
seven days.
For the protein denaturation, it was examined on Micro DSC III (differential scanning
calorimeter). In each case approximately 778.5 ±5 mg of samples were taken, reference was
distilled water. Speed of heating was 1.5 °C/min, temperature of measuring was 95 °C and
speed of cooling was 1.5 °C/min, controlled by SetSoft2000. Callisto 7.6 software was used to
evaluate DSC thermo-grams.
3. Results and Discussion
3.1. pH
The evolution of pH for the LEY throughout the conservation period is described on figure 1.
We can notice that on the beginning of the study that the pH values of raw and UHT LEY didn’t
had no significant difference (7.48-7.7).
All the long the 21 days of storage, the pH of LEY was decreasing. The pH of both of the
samples considerably decreased on the first week, to an approximately 5.7 pH level.
On the other hand, starting from the 7th day until the end of experiment, the pH values of raw
and UHT LEY persist constant at pH 5.8.
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We can consider that the UHT treatment didn’t affect the liquid egg yolk and as we notice that
the pH of treated egg yolk is similar as the raw liquid egg yolk. Although, on the 14 th day we
remark the change of colour for the raw egg yolk and disagreeable smells from the samples.

Figure 6. Evolution of pH for UHT LEY and raw LEY
3.2. Colour
Table 2. ∆E*ab between UHT LEY and the raw LEY
Day 0
Day 7
Day 14
Raw LEY UHT LEY

7.29

4.92

7.99

Day 21
8.35

∆E*ab allows us to compare the color between the reference which in this case is the raw and
the UHT liquid egg yolk. The results are summarised on table 1. The major color difference
was recorded on the last day of storage (8.35). This difference can be caused by the denaturation
of egg yolk protein during the storage period.
3.3. Protein denaturation (DSC)
The results of DSC is showed on Figure 2 and Figure 3. As the first thermograms shows the
thermal denaturation of LEY during heating take place above 60°C just as the literature
mentioned.
The result of DSC for [8] showed that the endothermic peak was in the range of 81,8 and 86,2°C
when he use egg yolk gel with 51 wt% while the endothermic peak of our samples is in the
range of 76,52 and 78,28°C. Although, the endothermic start at 60°C and in the case of our
experiment start at 65°C.
We can notice that on the 1st day or the 21st day, the denaturation of UHT LEY protein take
place on high temperature (78.28 and 76.52°C respectively). For the first day of storage, the
denaturation of raw egg yolk protein started before the denaturation of UHT LEY protein.
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Figure 7. DSC results of egg yolk on the first day
On the last day of the study, the endothermic peak of UHT LEY decrease to 76.52°C. That’s
can be because of the microbiological contamination.

Figure 8. DSC results of egg yolk on the 21st day
4. Conclusion
As the results showed, the UHT treatment didn’t accentuate the denaturation of the protein of
LEY. Also, the treated egg yolk can be stored for 21 days while the raw liquid egg it show a
very high microbiological contamination on the 14th day.
Although, we need to study the functional properties to examined the effect of UHT treatment
of the emulsification abilities of egg yolk.
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Absztrakt
Ahogy a globális társadalom és gazdaság mind komplexebbé és összekapcsoltabbá válik, úgy
lesz egyre elterjedtebb a hálózatos megközelítésmód a társadalomtudósok körében. E növekvő
népszerűség oka, hogy bármilyen társadalmi szerveződés értelmezhető hálózatként, vagyis
egymással kapcsolatban álló szereplők együtteseként. Minthogy egyre több adattal
rendelkezünk magunkról és társas környezetünkről, mindinkább ezek közös mintázatait
érdemes vizsgálnunk az egyedi adatok és tulajdonságok helyett. A hálózatos megközelítésmód
e magasabb rendű összefüggések feltárását teszi lehetővé, és ezzel számos új felfedezéssel
kecsegtet. A szervezeti hálózatkutatás két jól elkülöníthető irányban fejlődik. Ezek egyike a
szociológia hagyományaira erőteljesen építő szervezeti kapcsolathálózatelemzés, amely a
munkatársak közötti kapcsolatok szerkezetét vizsgálja. E kutatások eredményeinek
köszönhetően például pontosabb képet kaptunk a szervezeti tagok közötti kommunikáció és
tudásmegosztás mechanizmusairól, az informális vezetők szerepéről, illetve a pozitív
kapcsolatok megtartó erejéről. A kutatások egy másik iránya a szervezetközi hálózatokat
vizsgálja: eszerint a szervezetek maguk is hálózati szereplőkként jelennek meg tágabb
társadalmi környezetükben. A hálózati perspektíva itt a stratégiai szövetségek, ellátási láncok,
klaszterek és érdekvédelmi ernyőszervezetek újszempontú elemzését tette lehetővé. A
személyközi és szervezetközi hálózatkutatással foglalkozó kutatók azonos tudomány-filozófiai
alapállást alkalmaznak, azonos fogalomkészletet használnak, és részben átfedő témákat
dolgoznak fel. A két vizsgálódási terület képviselői között mégis alig alakult ki párbeszéd: nem
reflektálnak saját alapfeltevéseikre, és alig építenek egymás eredményeire. Az utóbbi időben
ezért a szervezetelméletekkel foglalkozó tudományos diskurzus egyik előremutató témájává
vált a szervezetek hálózatelméletének többszintű megközelítése. E mikro- és makroszintű
elemzési szinteket áthidaló kutatási irány arra törekszik, hogy összekapcsolja a személyközi és
szervezetközi hálózatokkal foglalkozó kutatásokat. Irodalomkutatásra építő tanulmányomban
részletesebben bemutatom e két eltérő hagyomány és vizsgálódási terület egyedi és közös
pontjait, majd felvetem az integráció és az egymástól való kölcsönös tanulás lehetőségeit. Az
eltérő elemzési szintek közötti kapcsolat megteremtésére három irányból teszek javaslatot: (1)
paradigmatikus (ismeretelméleti-módszertani), (2) strukturalista (formai-modellszerű),
valamint (3) konnekcionista (tartalmi) lehetőségeket mutatok be.
Kulcsszavak: szervezeti kapcsolathálózat, szervezetközi hálózatok, többszintű megközelítések,
beágyazott hálózatok, hálózat paradigma
1. Bevezetés
A 21. század a hálózatok kora. Globális világunk társadalmi, gazdasági és technológiai
alrendszerei minden korábbinál komplexebbek, minden eddiginél több belső összefüggést,
interdependenciát hordoznak magukban. Az üzleti szervezetek versenyképessége
szempontjából kritikussá váltak az értékteremtő összekapcsolódások és szervezetközi
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hálózatok: az ellátási láncokban, stratégiai szövetségekben, tanuló- és innovációs hálózatokban
elfoglalt pozíciók jelentős mértékben meghatározzák lehetőségeiket. Az együttműködések
során megvalósuló értékteremtés miatt még inkább megnőtt a tudásmegosztás és általában a
kommunikáció jelentősége. A kommunikációs hálózatok az online (pl. közösségi média,
azonnali üzenetküldés) és az offline térben is fontosabbá váltak [1]. Ezzel párhuzamosan
elmosódni látszanak a szervezetek klasszikus határai: a virtuális és hálózatos szervezetekben
egyre kevésbé nyilvánvaló, hogy hogyan és milyen elköteleződési szinten kapcsolódnak a
szervezethez annak tagjai, vagy hogy egyáltalán ki tekinthető szervezeti tagnak. Ez a helyzet új
kihívások elé állítja a vezetőket. Hogyan lehet célokat kitűzni, struktúrákat és folyamatokat
kialakítani, motiválni, irányítani és kontrollálni ebben a megváltozott környezetben?
A technológiai fejlődés egyszerre okozója e növekvő komplexitásnak és támogatója a bonyolult
rendszerek átlátásának, megértésének. A kibontakozó negyedik ipari forradalom a termelési és
szolgáltatási folyamatok digitalizálásán, automatizálásán és robotizálásán kívül elsősorban a
különböző rendszerek összekapcsolódásából indul ki. Az így keletkező, hatalmas elemezhető
adatmennyiség segíti az egyre pontosabb előrejelzések elkészítését, illetve a különböző
kognitív és öntanuló rendszerek működését. A hálózatelmélet, a hálózatos megközelítés az
adatok közötti jelentőségteli mintázatok felismerésében segít.
A hálózatelmélet növekvő népszerűsége fenti képességéből táplálkozik: modellszerűen képes
leegyszerűsíteni és ezáltal vizsgálhatóvá, érthetővé tenni rendkívül összetett rendszereket [2].
Az egyszerűsítésnek persze ára van: a hálózatos megközelítés jelentős mértékű adatvesztéssel
is jár a modell univerzalizáló jellege miatt (pl. az egyéni különbségek elhanyagolása a szereplők
és a kapcsolatok tekintetében). Amellett, hogy egyre több kutató foglalkozik hálózatkutatással
saját tudományos területén, a közbeszédben és a közgondolkodásban is egyre markánsabban
megjelenik a hálózat mint a valóság megismerésének és megértésének eszköze.
Egy hálózat legtágabb értelemben nem más, mint egymással kapcsolatban álló, azonos
identitású rendszerelemek (nódusok, szereplők) készlete [3]. Ha például egy szervezetet
hálózatként modellezünk, a szervezeti tagok közötti kapcsolatok rendszereként írható le. A
kapcsolathálózat feltérképezése pedig lehetővé teszi a diádok, triádok, fürtök és nagyobb
hálózati struktúrák elemzését, különböző mutatókkal való leírását. A hálózatokban való
gondolkodás annyira elterjedtté vált, hogy gyakran olyan szerveződéseket is hálózatnak
nevezünk, amelyeket korábban egyesületnek, mozgalomnak, esetleg közösségnek hívtunk
volna. Ezzel a hálózat mint narratíva is megjelenik: a hálózatos működéshez bizonyos
értékeket, elveket társítunk. Vagyis hálózatokról sokféle módon beszélhetünk, hiszen a hálózat
egyszerre jelent egy megközelítésmódot, egy világról alkotott modellt és megismerési
módszert, illetve egy narratívát.
A szervezetkutatásokban elsősorban a szervezetek közötti, illetve a szervezeten belüli
személyközi kapcsolatrendszer feltérképezésére használják a hálózati megközelítést és a
hálózatelméleti módszereket. A cél mindkét esetben a különböző szereplők közötti kapcsolatok
struktúráinak, mintázatainak feltárása – általában annak érdekében, hogy ezzel vezetői
döntéseket támogassanak. A személyközi és szervezetközi hálózatokra koncentráló két
domináns kutatási irány eltérő hagyományokkal, történeti előzményekkel, illetve részben eltérő
vizsgálódási fókusszal rendelkezik. A számos hasonlóság és a vizsgálati témák természetes
összefüggései mégis megfontolandóvá teszik a két irány integrációját – és egy harmadik
elemzési szint, az egyének és szervezetek alkotta hálózatok felvázolását.
Tanulmányom problémafelvetése, hogy e két eltérő kutatási irány kevéssé vesz egymásról
tudomást, illetve kevéssé építkezik egymás eredményeire. A témával foglalkozó, empirikus
kutatások eredményeit ismertető cikkek esetében nagyon gyakran láthatjuk, hogy a szerzők
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nem tudatosan használják a hálózatelmélet fogalmi készletét, sokszor nem tisztázott, mit
értenek pontosan hálózat alatt (kik a szereplők, mi a közöttük megjelenő kapcsolatok tartalma,
mit fejeznek ki az egyes mintázatok). Hasonló módon láthatjuk azt is, hogy a témában születő
publikációk nem paradigma-tudatosak, vagyis nem teszik explicitté tudományfilozófiai
(ontológiai, episztemológiai és metodológiai alapvetéseiket). Összességében általában nehezen
látható át, hogy hol érnek össze ezek a kutatások, melyek azok a közös pontok, amelyekből
tanulni lehetne.
2. Irodalomkutatás
A szervezeteket hálózatos aspektusból vizsgáló kutatások virágkorukat élik, egyre több cikk
születik a személyközi és szervezetközi hálózatok témájában. A nemzetközi szakirodalom e
fókuszterületéhez a hazai szerzők is mindinkább csatlakoznak: 2019-ben a Közgazdasági
Szemle és a Vezetéstudomány szakfolyóiratok is hálózatokkal foglalkozó különszámokat
jelentetnek meg.
A témával kapcsolatos szakirodalom áttekintését két lépésben végeztem. Egyrészt, a főbb
témakörök, fókuszterületek azonosításához szisztematikus keresést folytattam az EBSCO és a
Science Direct adatbázisokban. A keresés során a 2000 óta megjelent, lektorált
folyóiratcikkeket szűrtem a következő keresőszavak nem egyidejű alkalmazásával:
organizational network, organizational social network, inter-organizational network, intraorganizational network, social capital, multi-level networks. A releváns magyar nyelvű
szakirodalom szűkebb volta miatt megállapításaimat elsősorban a nemzetközi trendek alapján
igyekeztem kialakítani, noha a MATARKA adatbázisban a Közgazdasági Szemle és a
Vezetéstudomány folyóiratokat is áttekintettem.
Másrészt, a fókuszterületek azonosítását követően célzatosan kerestem az elemzési szintek
közötti integrációs lehetőségekre vonatkozó szakirodalmi forrásokat. Ezeken belül elsősorban
a szervezetkutatásban értelmezett hálózat paradigmával, illetve a mindkét elemzési szinten
átívelő módszertani témákkal foglalkoztam. Igyekeztem feltárni azokat a kapcsolati típusokat
és tartalmakat is, amelyek mind a személyközi, mind pedig a szervezetközi hálózatok esetében
fontosak.
Az irodalomkutatás eredményeit elemezve a személyközi és szervezetközi hálózatok mellett
látható módon megjelentek a hálózatszervezetek vagy vegyes hálózatok, amelyekben
szervezetek és személyek is szerepelnek. Az ezekkel foglalkozó cikkek ugyanakkor gyakran
nem hálózatként, hanem újszerű üzleti vagy működési modellként utaltak erre a jelenségre.
Tanulmányom következő részében a személyközi, a szervezetközi és a vegyes hálózatokkal
foglalkozó irodalom alapvető állításait összegzem.
3. Szervezetközi, személyközi és vegyes hálózatok
3.1 Személyközi hálózatok
A szervezetkutatók egyre markánsabb csoportja értelmezi a szervezeteket személyközi
kapcsolatok hálózataiként [4], [5], [6], amelyekben az eredményes működésükhöz szükséges
információ és tudás áramlik [7], [8], illetve amelyekben bizalmon alapuló együttműködések
jönnek létre [9]. E kutatások elsősorban az egyének, illetve a csoportok közötti kapcsolatok
vizsgálatára koncentrálnak – annak érdekében, hogy feltárják a szervezeti működés olyan
aspektusait, amelyek sok esetben a szervezeti tagok és vezetőik szemei előtt is rejtve maradnak
[10].
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Borgatti és szerzőtársai [11] a személyek közötti kapcsolatokat, vagyis diadikus jelenségeket a
szerint tipizálják, hogy azok állapotszerűek vagy eseményszerűek-e. A stabilabb, időben
relatíve állandó állapotszerű diadikus jelenségek közé tartoznak (1) a hasonlóságok és (2) a
társas kapcsolatok. Előbbiek valamilyen megosztott attribútum általi összeköttetést (pl. közös
lokáció, csoporttagság, identitás stb.), míg utóbbiak a klasszikus értelemben vett társas
viszonyokat (pl. szerepből adódó, rokoni, ismeretségi stb.) jelenti. A hálózati szereplők között
időszerűen megjelenő, tranzakcionális jelenségeket eseményszerű kapcsolatoknak nevezik,
ilyenek (3) az interakciók és (4) az áramlások. Előbbiek a szereplők közötti közvetlen
kapcsolati eseményeket jelölik (pl. találkozik vagy beszél vele), utóbbiak pedig a
kapcsolatokban áramló tartalmakra (pl. pénz, információ, érzelmek stb.) vonatkoznak. Borgatti
és szerzőtársai [11] amellett érvelnek, hogy e diadikus jelenségek egyidejűleg jelenhetnek meg
a kapcsolathálózatokban, s legtöbb esetben egymásra is épülnek: egy hasonlóság (pl.
asztaltársaság az irodában) könnyen vezethet társas kapcsolat (pl. barátság) kialakulásához,
aminek során a szereplők interakciókba lépnek egymással (pl. együtt ebédelnek), s e közben
áramlások (pl. pletyka) folynak közöttük.
A személyközi kapcsolathálózatok kutatása erőteljesen épít a morenói szociometria
hagyományaira, amelynek elsődleges célja a hálózati szereplők közötti bizalmi kapcsolatok
feltérképezése volt. Könnyen beláthatjuk azonban, hogy a modern szervezeti hálózatkutatás
által vizsgált kapcsolatok (pl. információ- és tudásmegosztás, együttműködés, közös
problémamegoldás és döntéshozatal stb.) mindegyikének előfeltétele a bizalom. Egy
segítségkérő (advice seeking) kapcsolat esetében például bizalomra van szükség ahhoz, hogy
az egyik szereplő segítséget kérjen, s ezzel felfedje valamilyen gyengeségét, hibáját [12],
tudatlanságát, és ahhoz is, hogy a másik szereplő értékes, esetleg ritka (és ezáltal relatív hatalmi
pozíciót eredményező) információt adjon át neki.
A személyközi kapcsolatok feltérképezése legtöbb esetben vagy kérdőíves adatfelvétel
segítségével, vagy nagy mennyiségű kapcsolati forgalmi adat elemzésén keresztül történik. Az
első esetben a szervezet tagjait és más érintettjeit, akiket szeretnénk bevonni a kutatásba, online
vagy offline kérdőív kitöltésére kérjük annak érdekében, hogy adják meg, különböző kérdések
kapcsán mely másik szereplőkkel állnak kapcsolatban (pl. kivel működik együtt a munkája
során, kivel kommunikál a munkájához kapcsolódóan, kitől kér segítséget, kit tart
példaértékűnek stb.). A második esetben a szervezeti tagok közötti interakciókat, áramlásokat
vizsgálhatjuk meg – amennyiben ezek digitális környezetben mennek végbe. Jó megoldás lehet
az e-mail forgalom mennyiségének és tartalmának elemzése, esetleg más kommunikációs és
mozgási adatok vizsgálata a mintázatok feltérképezése érdekében.
3.2 Szervezetközi hálózatok
A szervezetkutatók egy másik csoportja Thorelli [13] úttörő munkája nyomán a szervezeteket
mint az őket körülvevő üzleti hálózatok tagjaiként, szereplőiként értelmezik. Thorelli, majd
Håkansson [14] és Szabó Katalin [15] a hálózatot a paic és a bürokrácia közötti köztes
koordinációs rendszerként írja le, amelyben a fő integrációs erő nem a verseny vagy az utasítás,
hanem a kooperáció – illetve a koopetíció, vagyis versengő együttműködés. A szervezetek
közötti hálózatok struktúrája lazán kötött, a szereplők közötti viszonyokra pedig a reciprocitás
(laza kölcsönösség) a jellemző. A szervezetek közötti hálózatokat vizsgáló kutatások többnyire
ezen együttműködések mintázatait vizsgálják, s ezeken keresztül igyekszenek megérteni azt a
külső környezet jelentette mozgásteret és viszonyrendszert, amely a szervezetek döntéseit és
viselkedését befolyásolja.

172

Noha Borgatti és szerzőtársai [11] modellje alapvetően a személyközi kapcsolathálózatokban
megfigyelhető diadikus jelenségeket tipizálja, láthatjuk, hogy e kategóriák a szervezetek közötti
kapcsolatokra is alkalmazhatóak lehetnek. A hasonlóságok kategóriába ugyanúgy beleérthetjük
a közös lokációt, az azonos iparágat, vagy a tagságot valamilyen érdekvédelmi vagy stratégiai
szövetségben. Ugyan nem társas, de ugyancsak deklarált, relatív állandó kapcsolatként
értelmezhetjük például a vevői-, szállítói- és egyéb partnerkapcsolatokat. A szervezetek közötti
tranzakciók interakciókként, az ezekben áramló pénz, információ, áruk és erőforrások pedig
áramlásokként kezelhetők.
A szervezetközi hálózatok sajátossága, hogy a személyközi hálózatokhoz képest jellemzően
jelentősen kisebb elemszámmal rendelkeznek: míg utóbbiak között – a szervezeti mérettől
függően – nem ritkák a többszáz vagy többezer elemet tartalmazó hálózati struktúrák, előbbiek
esetében jellemzően néhány vagy néhány tucat szervezet kapcsolati mintázatait elemezhetjük.
Részben ez az oka, hogy a szervezetközi hálózatok kutatásában a diadikus és triadikus
vizsgálatok fontossága nagyobb. Az elemzés tárgyát képező adatok forrása az esetek
többségében a szervezetek közötti kapcsolatokra vonatkozó szerződések, együttműködési
megállapodások, illetve a tranzakciók és áramlások naplói vállalati adatbázisok alapján.

2. ábra: Személyközi és szervezetközi hálózatok összehasonlítása
Forrás: saját szerkesztés
3.3 Vegyes hálózatok
Noha a szakirodalomban láthatólag nem jelennek meg önálló vizsgálódási fókuszterületként,
az üzleti gyakorlatban egyre fontosabb szerep jut azoknak a vegyes hálózatoknak, amelyeket
személyek és szervezetek együttműködő rendszereiként határozhatunk meg. A technológiai
fejlődés következtében egyre inkább elmosódnak a szervezetek hagyományos határvonalai:
nem ritka, hogy az egyének sokkal szabadabban, hálózatokat alkotva kapcsolódnak egy-egy
szervezethez. Ezen helyzetek közös mintázatait vizsgálva a következő munkadefiníciót
fogalmazhatjuk meg a vegyes hálózatokkal kapcsolatban: olyan hálózatok, amelyekben a
szervezet és egyén szokványos kapcsolatain túllépő, de ezekből eredeztethető viszonyok kötik
össze a szereplőket. E kapcsolattípusokat összegzi a 2. ábra.
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3. ábra: Kapcsolattípusok vegyes hálózatokban
Forrás: saját szerkesztés
Feltételezzük, hogy az egyén és a szervezet kapcsolata épülhet az egyén (1) alapító,
finanszírozó, (2) vezető, (3) tagi, munkatársi, (4) szállítói vagy (5) fogyasztói funkciójára. A
vegyes hálózatokban azonban e kapcsolatok kevésbé intézményesült formában, a
konvencionális kereteken túlmutató jelleggel valósulnak meg (erre vonatkozó példákat
tartalmaz a 2. ábra). Az olyan technológia-vezérelt jelenségek, mint a crowd-funding, a virtuális
szervezeti tagság, a crowd-sourcing vagy az értékteremtésben is részt vevő fogyasztók
(„prosumerek”) új kihívások elé állítják a szervezetek vezetőit.
Egyes szervezetek, mint például a nemzetközi Uber vagy a magyar Időkép egy kisméretű jogi
keretekkel is rendelkező központ és számos többé-kevésbé kapcsolódó egyén hálózatos
együttműködéseként értelmezhető. Előbbinek legfontosabb virtuális munkatársai az Ubersofőrök, utóbbinak az időjárás-előrejelzésekhez adatokat szolgáltató önkéntesek. Ezen új típusú
kapcsolódási módok kérdéseket vetnek fel azzal kapcsolatban, hogy a vezetők hogyan tudják
ellátni feladataikat, hogyan tudnak célokkal ellátni, megszervezni, motiválni, illetve ellenőrizni
olyan személyeket, akik szervezeti kötődése gyengébb, elmosódottabb – hálózati jellegű.
Az e jelenségekkel foglalkozó szakirodalmat áttekintve úgy találtam, hogy hálózatos
megközelítésből csak kivételesen vizsgálják ezeket a kutatók. Bár legtöbbször számos cikk
foglalkozik ezek üzleti modellekre, stratégiára, illetve marketing tevékenységre gyakorolt
hatásaival, látszólag nem született meg bennük a felismerés, hogy egyének és szervezetek
atipikus kapcsolatokkal összekötött rendszerei voltaképpen vegyes hálózatokat alkotnak.
Mivel úgy vélem, hogy a fent vázolt vegyes hálózatok, vagyis hálózat-szervezetek jelentősége
a technológia további fejlődésével, a munkavégzéssel kapcsolatos trendek megváltozásával és
általában a szervezeti és iparági határok elmosódásával tovább fog növekedni, ez a téma további
kutatást igényel. Tanulmányom következő fejezetében ezért – az integrációs lehetőségek
számba vételével – azt járom körül, hogyan illeszthető a személyközi és szervezetközi
kapcsolatok kutatásához tudományfilozófiai, módszertani és tartalmi szempontok alapján.
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3. Integrációs lehetőségek
A hálózatos megközelítés népszerűségének növekedésével egyre több ezzel foglalkozó cikkel
találkozhatunk a magyar és a nemzetközi szakirodalomban is. Azt is tapasztalhatjuk azonban,
hogy sok esetben jelentős eltérések találhatók abban, hogy az egyes szerzők pontosan mit
értenek hálózat alatt (kik a szereplők, mit jelentenek a közöttük lévő kapcsolatok). Ez viszont
nem csupán az eredmények általánosíthatóságát és kiterjeszthetőségét kérdőjelezi meg, de
alapvetően akadályozza a különböző témákban, illetve elemzési szinteken vizsgálódó kutatók
közötti párbeszéd kialakulását. A továbbiakban három olyan koncepciót mutatok be, amelyek
segíthetik a szervezeti hálózatkutatás eltérő kutatási irányai közötti együttműködés
megerősítését.
3.1 Tudományfilozófiai alapok: hálózati paradigma
Kuhn értelmezése szerint a paradigma egy tudományos közösség minden tagja által elfogadott
értékek, meggyőződések összességét jelenti a vizsgálat tárgyával és a megismerés módjával
kapcsolatban – egy adott időszak vonatkozásában [16]. Ezen értékek és meggyőződések
lehetnek tudatosak és explicitek is, ám sok esetben kimondatlanok maradnak. A szervezeti
hálózatkutatás eredményeit összefoglaló szakirodalom esetében azt láthatjuk, hogy bár a
legtöbb témában írt cikk nem reflektál saját paradigmatikus hátterére, a személyközi és
szervezetközi hálózatokkal foglalkozó kutatói táborban, mindkét elemzési szinten elindult egyegy paradigma körvonalazódása. A személyközi hálózatok kutatásával kapcsolatban már a ’90es években megjelentek olyan cikkek, amelyek amellett törtek lándzsát, hogy területük már
akkor eleget tett a kuhni „normál tudomány” értelmezésének [17]. Ezt az állításukat a kialakult
tudományos közösség (éves konferenciák, saját folyóirat) meglétével, illetve az
alapfeltevéseket meg nem kérdőjelező lassú, de folyamatos kutatómunka folytatásával
támasztották alá.
Burrell és Morgan [16] paradigma-taxonómiájából kiindulva megállapíthatjuk, hogy mind a
szervezetközi, mind a személyközi hálózatok kutatása funkcionalista paradigmának tekinthető.
E kutatókra jellemző az ontológiai és episztemológiai realizmus (abban hisznek, hogy a valóság
a megfigyelőtől független létező, s hogy a megismerés folyamata nem változtatja meg a
vizsgálat tárgyát). A metodológia tekintetében ugyancsak mindkét elemzési szint kutatóira
jellemző a kvantitatív eszközök használata.
Miben különbözik mégis a szervezetek hálózatos megközelítésű vizsgálata más funkcionalista
paradigmában végzett kutatásoktól? Elsősorban abban, hogy minden korábbi paradigmához
képest nagyobb jelentőséget tulajdonít annak a hálózati környezetnek, amelyben egy hálózati
szereplő hatásokat gyakorol, és amelyben különböző hatásokat szenved el. Ehhez kapcsolódóan
kiemelendő e hatások szétterjedésének kézenfekvő modellezhetősége, illetve a két- vagy
háromlépés távolságban lévő szereplők hatásgyakorlásának mérhetősége is. A hálózati
paradigmára jellemző sajátosság a szereplők és kapcsolataik nagyfokú uniformizálása, ami az
egyik oldalon jelentős mértékű adatvesztést eredményez (az egyedi adatok tekintetében), a
másik oldalon viszont minden korábbinál átfogóbb megértést, az összefüggések nagyobb
mintázatainak feltérképezését teszi lehetővé. Sajátosságnak tekinthető az is, hogy meglehetősen
nagy a vizualitás szerepe az eredmények megjelenítésekor – amire épp az egyébként komplex
rendszerek átlátható formában történő bemutatása érdekében van szükség.
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3.2 Strukturalista kapcsolat: módszerek és mércék
A szervezeteket hálózatelméleti alapon vizsgáló kutatók egy része kifejezetten strukturalista
megközelítésmódot alkalmaz, vagyis abból indul ki, hogy a személyközi és szervezetközi
kapcsolathálózatok struktúrája önmagában is jelentős magyarázóerővel bír, így ezek tényleges
tartalma másodlagos [11]. A strukturalisták a hálózatkutatás szélsőségesen matematizált,
abszolút kvantitatív irányzatát képviselik. A szubjektivitás torzító hatásainak kizárása
érdekében jellemző, hogy hatalmas elemszámú mintákat vizsgálnak. Jellemző az is, hogy
adataikat nem kérdőíves megkérdezés vagy más emberi adatrögzítési módszer segítségével
veszik fel, hanem generált, például forgalmi adatokat elemeznek.
A strukturalista hálózatkutatók eredményei csak valóban nagy mintaelemszám esetében,
például társadalmi hálózatok működési mechanizmusainak leírására lehetnek jól
alkalmazhatók. Ugyanakkor számos kritika éri a tiszta strukturalista irányt a kvalitatív
szervezetkutatók részéről [11], hiszen előbbi nem számol a kapcsolatok emberi tartalmával és
ezek jelentéstartalmi kontextusával. Egyes szervezetek vagy kis elemszámú szervezetközi
hálózatok vizsgálata esetében ezért érdemesebbnek tűnik a kapcsolatok tartalmának, jellegének
figyelembevétele, legalábbis az eredmények értelmezésekor.
A strukturalista megközelítés előnye ugyanakkor, hogy absztrakt jellegéből adódóan támogatja
a különböző elemzési szintek módszertani integrálását. Az elemzésekhez használt különböző
mutatószámok ugyanis – adott peremfeltételek mellett – ugyanúgy használhatók, akár
személyközi, akár szervezetközi hálózatokról van szó. Attól függően, hogy kölcsönös vagy
irányított kapcsolatokat tartalmaz-e egy hálózat, használhatók például a fokcentralitás (kifokés befokcentralitás), a sajátvektorcentralitás vagy a Beta-centralitás mutatók. A
sajátvektorcentralitás mutató például a hálózati szereplők relatív fontosságát mutatja meg az
alapján, hogy azok a szereplők, akikkel kapcsolatban állnak, mennyire fontos, mennyire
centrális szereplők [3]. Így különbséget tud tenni a számlagosan ugyanannyi, de jelentőség
tekintetében eltérő kapcsolatokkal rendelkező szereplők között. Ez a mutató, csak egy példát
említve, ugyanúgy használható egy tudásmegosztó kapcsolatokat tartalmazó személyközi
hálózat, mint egy tevékenységátadásokat szemléltető szervezetközi hálózatok esetében.
A strukturalista integráció értéke abban rejlik, hogy azonos mutatószámok alkalmazásával
összehasonlíthatóvá válik a két elemzési szint, és így feltárhatók a két világ közötti
hasonlóságok és különbségek. A mutatószámok kiválasztása szempontjából ugyanakkor nem
lényegtelen, hogy mit mérünk, és az eredmények értelmezésekor sem megkerülhető, hogy
tisztában legyünk a számok mögötti tényleges jelenségek jelentésével.
3.3 Konnekcionista megfontolások: a kapcsolatok tartalma és jelentése
Az integráció harmadik lehetséges útja a különböző elemzési szintek közötti átfedő témák,
kapcsolattípusok feltárásán alapszik. Néhány társas jelenség, például a tanulás, a tudás- és
információmegosztás a személyközi, a szervezetközi és a vegyes hálózatok esetében is
értelmezhető, így érdekes összevetni az átfedő témákban születő kutatások eredményeit.
A különböző elemzési szintek kutatásának egy másik közös területe a kapcsolati tőke
összefüggéseivel foglalkozik. Kapcsolati tőke alatt azon erőforrások összességét érthetjük,
amelyeket egy személy, csoport vagy szervezet tartós, többé-kevésbé intézményesült
kapcsolatain keresztül mozgósítani tud [18]. Shipilov és szerzőtársai [19] amellett érvelnek,
hogy a kapcsolati tőke mértéke elsősorban (1) a kapcsolathálózat méretétől (vagyis a
kapcsolatok számosságától), (2) a kapcsolathálózat sűrűségétől (ebből adódóan az adott
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szereplő összekötő szerepének mértékéből), illetve (3) a kapcsolatok diverzitásától,
heterogenitásától függ. A harmadik pont arra utal, hogy az egymástól inkább eltérő szereplőkön
keresztül általában többféle (kevésbé átfedő) erőforrásokhoz lehet hozzáférést szerezni. Oh és
szerzőtársai [20] a csoportok kapcsolati tőkéjének forrásai között a releváns, diverz és aktuális
információkhoz való hozzáférést, a releváns erőforrásokhoz, vezetői támogatáshoz és
védelemhez való hozzáférést, illetve a kölcsönös bizalmat és érzelmi támogatást említik.
A kapcsolati tőke koncepciója azért tűnik alkalmas, konnekcionista (vagyis a kapcsolatok
tartalmát is figyelembe vevő) összekötő kapocsnak a személyközi és szervezetközi hálózatok
kutatásában, mert ezen a területen már az eddigiekben is több tanulmány született mindkét
szakirodalmi táborban. Többen érvelnek amellett [21], hogy minden kapcsolat vizsgálható
abból a szempontból, hogy az egy adott hálózati szereplő kapcsolati tőkéjét növeli, avagy
csökkenti. Különösen érdekes azon területek vizsgálata, ahol a személyek és a szervezetek
kapcsolati tőkéje összekapcsolódik: ilyen a sokat kutatott igazgatósági összefonódások témája
[22], vagyis az a jelenség, amikor különböző vállalatok vezetői egymás irányító testületeiben,
felügyelő bizottságaiban kapnak helyet. Más esetekben is érdekes kérdés, hogy egy-egy
munkatárs kapcsolati tőkéje (pl. személyes értékesítőként vagy tanácsadóként a partneri
hálózata) inkább az ő, vagy inkább a szervezet kapcsolati tőkéjét jelenti-e. Mivel a
tudásgazdaságban a tudástőke mellett a kapcsolati tőke is a szervezetek fontos immateriális
vagyonaként jelenik meg, ez a klasszikus megbízó-ügynök problémaként leírható helyzetet
eredményez. Payne és szerzőtársai [23] aszerint kategorizálják a szervezeti vagy csoportos
kapcsolati tőke elemeit, hogy azok (a) külső vagy belső kapcsolatokból származnak-e, illetve,
hogy (b) egyéni vagy kollektív hasznokat tesznek-e elérhetővé.
4. Összefoglalás
Tanulmányomban a hálózatalapú szervezetkutatások eltérő hagyományokra épülő, különböző
szakirodalmi fókuszterületeket kialakító elemzési szintjeit mutattam be. Felhívtam a figyelmet
azokra az atipikusnak tekinthető egyén-szervezet viszonyok jelentőségére, amelyek bár
szokványos kapcsolattípusokból eredeztethetők, ezeken túllépnek, és így vegyes hálózatokat,
emberek és szervezetek hálózat-szervezeteit hozzák létre. Tanulmányom problémafelvetése
arra vonatkozott, hogy az eltérő fókuszterületekkel foglalkozó tudományos diskurzusok alig
vesznek egymásról tudomást, így kevés a lehetőség a közös tanulságok felfedezésére. Az eltérő
elemzési szintek egységes keretbe foglalása és közelítése érdekében három lehetséges
integrációs irányt mutattam be. Először a tudományfilozófiai (paradigmatikus) alapok
hasonlóságait világítottam meg, majd ismertettem a strukturalista megközelítésből adódó
lehetséges közös pontokat. Végül néhány példát mutattam be olyan átfedő témakörökre
vonatkozóan, amelyeket mindegyik elemzési szinten vizsgálnak kutatók, és amelyek ezért
különösen alkalmasnak tűnnek egy közös elméleti keretrendszer kialakítására.

Köszönetnyilvánítás
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A SMART LEAN INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁSI
SIKERTÉNYEZŐI
Csapó László Attila
Szent István Egyetem, fiatal kutató, csapo.laszlo.attila@gtk.szie.hu

Absztrakt
Néhány évtizeddel ezelőtt a szakirodalmakban megjelent az információ, mint a vállalati
működés nélkülözhetetlen eszköze, majd később jelentősége tovább nőtt és már új
erőforrásként definiálták. Ezt követően létrejött az információmenedzsment fogalma, amelyet
azóta egy komplexebb tartalmú tudásmenedzsment váltott fel. Az azonban a kezdetek óta
változatlan, hogy folyamatainkhoz, azok fejlesztéséhez és az így meghozandó mindennapi
döntésekhez szükség van az információra. Közhely, de igaz, hogy az információ egyben
hatalom is. Ma már azonban nem elegendő csak az információ birtokában lenni, hiszen inkább
jellemző, hogy túlságosan nagy mennyiségű adat áll a rendelkezésünkre, így sokszor inkább az
jelent igazán nagy kihívást, hogy a megfelelő mennyiségű és minőségű adat a megfelelő helyen
és időben, a döntéshozó számára megfelelő struktúrában rendelkezésre álljon. Ezen kiélezett
gazdasági versenyben nagy szükség van arra, hogy a vállalatról, a folyamatainkról naprakész
információink legyenek, amely egyben a döntések előkészítését és a folyamatfejlesztések
alapját is adja egyben.
Az IKT adata lehetőségek kihasználása és az ezáltal elérhető eredmények azonban még jócskán
alul maradnak a tervezettekhez, valamint az ebben rejlő tényleges potenciálhoz képest, annak
ellenére, hogy a különböző internetes portálokon nap-mint nap találkozunk olyan hírekkel ahol
például a Smart City, vagy a Smart Home egy újabb és újabb technikai vívmányáról számolnak
be, amelyek a Smart Enterprise rendszerekben több esetben már régebben jelen vannak, de
mégsem kellően hangsúlyosak. A mai világban olyan kiélezett a vállalatok közötti
versenyhelyzet, hogy nagyon nagy jelentősége van annak, hogy mennyi az összes termelési
költségünk. És itt nemcsak a villamos energia ellátásra, vagy földgáz fogyasztásra gondolok,
hanem a többletmunka miatti emberi erőforrás, a selejtek általi alapanyag, és a különböző
veszteségek miatt felhasznált egyéb erőforrások költségeire is. Éppen ezért gondolom azt, hogy
nagyon nagy veszteség csökkentési, növekedési, és ezáltal versenyképesség javító hatása is van
annak, ha tudatosan használjuk a rendelkezésünkre álló információkat, valamint továbbiakat
gyűjtünk annak érdekében, hogy a bizonytalanságot, így a döntéseink kockázatát csökkenteni
tudjuk.
Éppen ezért az itt bemutatni kívánt kutatásom célja az volt, hogy újszerű szemlélettel
elemezzem a már létező Smart Factory, valamint a Lean szemlélet elemeit, sikertényezőit és
specifikációit, amely során kiemelten kezeltem azt a tényt, hogy a Smart fogalma – hasonlóan
a Toyota-filozófiához – nem kizárólag egy eszközrendszer, hanem egy szemléletmód is.
Kulcsszavak: információgazdálkodás, IT, lean, smart, folyamatfejlesztés
1. Bevezetés, célok
„Ma a fejlődés olyan gyors, hogy ha valaki kijelenti, ez teljességgel lehetetlen, egy másik
személy félbeszakítja, és azt mondja, ők ezt már megoldották.“ (Einstein, 1949)
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A fenti idézet, bár már több évtizedes, mégis tökéletesen illik napjainkra is. Az internet tömeges
elterjedése, valamint az ezt követő, robbanásszerű fejlődés felgyorsította a folyamatokat, amely
eredményeként hihetetlen sebességű fejlesztéssel szembesülhettünk az információtechnológia
világában. Egyre nagyobb mennyiségű információ keletkezik a mindennapjaink során. De mi
is valójában az információ?
Az információ fogalmát sokan, sokféleképpen definiálják és értelmezik. Az információ Chikán
(2003) szerint a bizonytalanságot csökkentő ismeret, a vállalatok működését integráló
folyamatok egyik összetevője.
Lakatos János az információ fogalmát megadja a vezetéselméleti szempontból, amely szerint
információ: ismeret, adat, hír, tájékoztatás; vagy az adatoknak az a tulajdonsága, amely
feldolgozás hatását, következményeit fejti ki; vagy az adat tartalma. (Lakatos, 2004)
Az adat hírtartalma jelenti azt, amivel kiegészíti a vizsgált eseményre vonatkozó meglévő
ismereteinket. Ebből adódik, hogy az adatban rejlő információtartalom összetett, mivel lehet
újdonság, és lehet az adat információ tartalmának megerősítése is.
A gazdasági szereplők esetében az anyagot, az energiát, és a tőkét holt erőforrásként
értelmezzük. Emellett élő munkaként jelenik meg a munkaerő, míg manapság az információt
már egy új erőforrás kategóriaként definiáljuk. Mint speciális erőforrás – a többi erőforrástól
eltérően – mennyisége az évek során növekszik. Ezen információk minél magasabb szintű
ismerete segíti a vezetőket a vállalkozás létével kapcsolatban minél eredményesebb döntés
meghozatalában, megvalósítható terveket készíteni, eredményes ellenőrző tevékenységet
folytatni.
Masaaki (1997) szerint „a gemba minden információ forrása”, tehát a folyamatok
szempontjából az értékteremtés helyszíne a legfontosabb terület, hiszen itt keletkeznek az
értékek, ugyanakkor azonban a veszteségek is itt fognak jelentkezni. Tehát fontos, hogy
naprakész, online információval rendelkezzünk az értékteremtés helyszínéről, mely a megfelelő
szinteken áll rendelkezésre úgy, hogy a kellő biztonsággal van tárolva, hiszen az adat, az
információ, az ismeret és a tudás értéke folyamatosan nő.
Az adat, információ, ismeret, tudás, tapasztalat és döntés egymásra épülését többen is piramisként ábrázolják. Ezt szemlélteti az 1. ábra. Ebből látható, hogy a döntéshozatal alapvető feltétele
az adatokból képezhető információ, mely elmélyítésével folyamatosan új ismeretekre, majd
hosszú és kemény munkával tudásra tehetünk szert. Látható továbbá, hogy a döntés
pillanatában már csak kevés információ áll a döntéshozó rendelkezésére. Éppen ezért nagyon
fontos, hogy ebben a kritikus pillanatban helyes információk, a megfelelő mennyiségű és
megfelelő szerkezetben a döntéshozó rendelkezésére álljanak.

4. ábra: A tudáspiramis
Forrás: Márkus (2009) alapján saját szerkesztés
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Mindezen bevezető gondolatokból is látható, hogy az információ értékké és jól használva
hatalommá vált a mai világban. Minden szervezetben – a kisvállalkozásoktól kezdve a
multinacionális cégekig – elsődleges fontosságú az információ gyors és pontos kezelése. A
nagy mennyiségű, gyakran változó adathalmazokkal gazdálkodni kell a világunkat behálózó
információdömpingben, hogy a bennük rejlő érték a vállalat szempontjából hasznosulni tudjon.
Az azonban egy nehéz kérdés, hogy mitől is lesz valójában eredményes az információ kezelése,
és hogyan lesz sikeres, az információval történő gazdálkodás. Ezen cikk ezen kérdésre keresi a
tudományosan megalapozott választ.
2. A téma felvezetése, a vonatkozó szakirodalom bemutatása, értékelése
Az információ szerepe a társadalmi élet minden szektorában nő, az oktatásban, a
közigazgatásban, a kutatásban és fejlesztésben, a szórakoztatásban, és végül, de nem utolsó
sorban, a gazdasági életben, termelésben és szolgáltatásokban egyaránt. Az információt, mint
erőforrást az információ életciklusában hozzák létre, közlik, használják, karbantartják,
visszakeresik, majd újrahasználják, újracsomagolják, újraközlik, rendelkezésre bocsátják.
(Chikán, 2003)
Egy vállalat eredményes működéséhez azonban nem elegendő csupán az információ
megszerzése, annak helyes vagy helytelen feldolgozása akár komoly versenyelőnyt vagy
versenyhátrányt is jelenthet.
A rövid és hosszú távú működéshez szükséges elengedhetetlen információkat, azok esetleges
forrásait és a gondatlanság árát meglehetősen szubjektív és viszonylagos módon az 1. táblázat
foglalja össze:

1. táblázat: A vállalati működéshez szükséges információk csoportosítása
Vállalati
funkció

Információ típus

Információ forrás

Alternatív
lehetőség

tulajdonos

jogi,
politikai,
makrogazdasági

jogszabályok,
sajtó,
személyes

befektetési
ügynökség

felső vezetés

jogi,
politikai,
pénzügyi,
makrogazdasági

jogszabályok,
sajtó,
személyes

érdekképviseleti
egyesület alapítás

pénzügy

belső gazdálkodási,
pénzügyi

nincs

reálfolyamatok

belső ellátási
információk, szállító,
vevőkapcsolati
információk

belső adatforgalom,
jogszabályok,
sajtó,
személyes
belső adatforgalom,
személyes
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nincs

Mulasztás ára
befektetési,
terjeszkedési
lehetőségek
elmulasztása
növekedési
lehetőségek
elmulasztása,
tulajdonosi
elégedetlenség
nem hatékony
működés,
válsághelyzet
kialakulása
nem hatékony
működés,
kapcsolatok
megromlása

marketing

vevőkapcsolati
információk, piaci
információk,
innovációs
információk

vevők,
szakmai találkozók,
belső adatforgalom,
sajtó

marketing
leépítése,
outsourcing

bővülési lehetőségek
elmulasztása,
piaci részarányvesztés

Forrás: (Csányi, 1997, p. 20)
Az információ tájékoztatást nyújt a vállalat vezetői számára a belső folyamatokról, a külső
környezet és a vállalkozás viszonyáról, a gazdálkodás eredményességéről. Tehát egy olyan
speciális erőforrás, amely a többi szervezeti működést befolyásoló erőforrás meglétéről, vagy
hiányáról informálja a különböző hierarchia szinten és funkcionális területen tevékenykedő
vezetőket.
Ahhoz, hogy a vállalati információs rendszereket használó vállalkozások aránya a fejlődő
területeken is közelítsen az Európai Uniós átlaghoz, első lépésként tudatosítani kell a gazdasági
élet szereplőiben az információ, és ezzel együtt az információt szolgáltató rendszerek
fontosságát.
Simon (1979) szerint a vezetői információknak azért kell gazdasági értéket tulajdonítani, mert
a gazdálkodóknak korlátozottan áll rendelkezésre az idő a gazdaság hosszú- és rövid távú
célkitűzéseik megvalósításához szükséges döntéseik előkészítéséhez és meghozatalához.
Mindemellett a szakértelmük és motivációjuk is korlátozott. Fontos továbbá, hogy a vállalat és
a vezetési szemléletek fejlődésével egyre inkább igény jelentkezik a bővebb, speciálisabb
információ iránt. Ezek egyaránt szükségesek a belső irányításhoz, a vezető napi teendőinek
segítéséhez, valamint nagyobb horderejű, hosszú távú stratégiai döntések meghozatalához.
Nagy jelentőséget képvisel továbbá a tulajdonosi igényeknek való megfelelés is.
Az üzleti folyamtok átgondolásának és az információgazdálkodásnak olyan előnyei lehetnek,
mint például:
- készletcsökkenés;
- csökkenő szakértői igény;
- flexibilitás;
- hatékonyabb és termelőképesebb folyamatok;
- versenyképesebb teljesítmény;
- működőképes hatékonyság;
- vevői elégedettség;
- új lehetőségek kiaknázása;
- az intellektuális tőke kihasználtsága.
Valamennyi gazdasági szereplőnek szüksége van információra. A sikeres és a sikertelen
projektek közötti egyik legfontosabb és állandó különbség az információ áramlás minősége és
sebessége! Ezek minél sikeresebb és eredményesebb működéséhez elengedhetetlen segítséget
nyújt az infokommunikációs eszközök rohamos fejlődése és elterjedése.
Az egyes vezetési szintek információigénye természetesen igen eltérő, melyet a 2. táblázat
szemléltet. Következésképpen megállapítható, hogy a korszerű információs rendszerek fontos
feladata az, hogy egy adatbázisból a különböző vezető igényeket eltérő módon tudja
kiszolgálni.
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2. táblázat: A vezetői döntések információigénye
Az információ
Hierarchikus szintek
fő jellemzői
Operatív
Stratégiai
Belső
Külső
Forrás
Szűk
Tág
Terjedelem
Részletes
Átfogó
Aggregáció
Kvantitatív
Kvalitatív
Jelleg
Nagyon pontos
Nagyvonalú
Pontosság
Teljes
Áttekintő
Naprakészség
Gyakori
Eseti
Használat
Forrás: Chikán (2003, p. 302) alapján saját szerkesztés
A vállalatok minden döntésének az alapvető cél elérését kell szolgálnia. A szakértők –
Rappaport (1986): „Creating Shareholder Value” c. könyvének megjelenése óta – e célnak a
vállalkozás értékének (szűkebben a tulajdonosi tőke, a saját tőke értékének) a növelését
tekintik.
Csath (2011) szerint a 21. században a nemzetek versenyképességét, és egyben a társadalmak
sikerességét is egyre inkább az emberi tényező: a jól felkészült, kreatív és ötletgazdag
szakemberek sokasága határozza meg. Ezért felértékelődik az oktatás minősége és
hatékonysága valamennyi korosztály szintjén. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy
nemcsak az oktatás lesz egyre fontosabb, hanem a megszerzett tudás hasznosításának képessége
is. Ez azonban már sok esetben nem csak egyéni, hanem csoportos feladat és felelősség is
egyben.
Nonaka (1991) szerint a folyamatos változás, vagyis a technológiák fejlődése és a versenytársak
számának növekedése a jellemző. Ezért a jövőben azok a vállalatok lesznek sikeresek, amelyek
következetesen újabb és újabb tudást hoznak létre, és a szervezeten belül széles körben
terjesztik azt, majd azonnal felhasználják az új technológiákhoz és termékekhez. Ezek a
tevékenységek határozzák meg a tudásalapú vállalatot, amelynek egyik legfontosabb feladata a
folyamatos megújulás és az innováció.
Napjainkra tehát – a szakirodalmi áttekintés is erről adott tanúbizonyságot – egyetértés alakult
ki abban, hogy a tudás a vállalatok versenyképességét biztosító fő erőforrás. A tudás létrejötte,
illetve alkalmazása és terjedése a gazdasági fejlődés fő hajtóereje. Ezért a tudásmenedzsment a
szakirodalomnak is az egyik egyre nagyobb teret nyerő irányzata.
A tudás alapú gazdaság napjainkban valójában az alábbi jellemzők segítségével írható le
leginkább:
a gyors technológiai fejlődés, a termékek lerövidült életciklusa;
szolgáltatások meghatározó jellege a nemzetgazdasági teljesítményekben;
a felerősödött nemzetközi verseny;
az információáramlás felgyorsulása stb.
Éppen ezért nem elhanyagolható az ezt lehetővé tevő technológiai haladás sem, amely
valójában biztosítja, vagy még inkább lehetővé teszi többek között a felgyorsult információk
áramlását.
Az élénk verseny miatt fellépő megújulási kényszer egyre inkább előtérbe hozza azt a nézetet,
miszerint a szervezetek legfőbb erőforrása az alkalmazottak tudása, együttműködési képessége.
A sikeres cégek ismérve, hogy gyorsan tudnak reagálni a piacon, a tudományos életben
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megjelent újításokra. Kétségtelen azonban, hogy a legsikeresebb cégek maguk kezdeményezik
a változásokat is.
A tudás felértékelődését mutatja az is, hogy az immateriális javak aránya nő a vállalatok
mérlegében. A dinamikus vállalatok belső folyamataikat az új, hasznosítható tudás létrehozása
érdekében optimalizálják, az alacsony hozzáadott értékű folyamatok kiszervezésre kerülnek, az
igazi hangsúly a magas hozzáadott értékű, alkotó jellegű tevékenységekre irányul.
Ezeket az értékeket fedezte fel a japán menedzsment is. Hiszen az ott megvalósuló technikai,
technológiai fejlődés sok esetben lehetővé tenné a teljes mértékű automatizálást a
robottechnológia révén. Mégsem teszik! Hogy miért? Éppen az előző bekezdésben kifejtett
tények miatt, ugyanis a robot ellentétben az emberrel nem gondolkodik és éppen ezért nem
képes a fejlesztésre sem.
A tudásmenedzsment alapja az információ-menedzsment. A vállalati funkciók közül azonban
az már az emberi erőforrás-menedzsment feladata, hogy az érintettek rendelkezzenek a tudás
megszerzésének (tanulás) képességével, az információk alapján következtetések levonására és
ezt tudássá alakítására, hiszen csak tanulásra, együttműködésre és innovációra fogékony,
nyitott és a versenyképességért tenni akaró egyének hozhatnak létre tanuló szervezetet.
(Chikán, 2003)
A folyamatos fejlesztés szervezetre szabása nem áll messze az innováció folyamatos fejlesztés
felfogásától. A szervezetre vonatkozó, holisztikus értelmezés alkalmazásának feltétele, hogy
azt a szervezet összes részegysége elfogadja és alkalmazza. Tehát a Toyota-módszer
alapelveinek vannak innovációra és emberi erőforrás menedzsmentre vonatkozó kérdései és
hatásai egyaránt.
Sehested és Sonnenberg (2010) a Lean innováció jelentőségét abban látja, hogy a szerzett
információt a vállalat minél gyorsabban értékké tudja alakítani. A külső hatékonyság azt jelenti,
hogy olyan újítást hozunk létre, ami a vásárló igényeihez illeszkedik. A szerzők itt a szervezeten
belüli és kívüli felhasználókra is gondolnak. A belső hatékonyság kapcsán arra gondolnak, hogy
mivel minden ötlet egy új megoldandó problémát vet fel, minden egyes innováció során új
értékáramot kell megalkotni. Ez az innováció kapcsán megegyezik a projekt terv fogalmával.
Ha a két rendszer jól működik, a szervezet képes lesz a folyamatos fejlesztésre. Ehhez viszont
meg kell teremteni azt az eszköz és eljárás rendszert, ami alkalmassá teszi a szervezetet az
állapot fenntartására.
A folyamatfeladatok szabványosításának akkor értékelődött fel különösképpen a szerepe,
amikor a tömegtermelés felváltotta a manufakturális termelést. A szabványosítást az operátorok
sok esetben korlátozásnak élik meg.
Mára már számítógépek segítségével figyelik az emberi mozdulatokat, amelynek a legtöbb
vállalat esetében az az eredménye, hogy az operátorok csak a mennyiségre és nem a minőségre
fókuszálnak. Ez a Toyota rendszerében egészen más. Közel áll Henry Ford által már 1926
papírra vetett gondolatához:
„Ha úgy tekintünk a szabványosításra, mint jelenlegi tudásunk legjavára, amit a jövőben tovább
lehet fejleszteni, akkor jó úton járunk. Azonban ha korlátoknak tekintjük a szabványokat, akkor
megáll a haladás.” (Ford, 1926)
Ford ezen gondolataiban is megjelenik a folyamat fejlesztés, azaz a Kaizen, bár még akkoriban
nem egészen voltak tisztában, hogy ez valójában ezt jelenti.
A szabványosítási munka három részből áll:
- az ütemidőből, vagy takt time-ból, amely a keresletből indul ki és az operátorok számának
függvényében szabja meg egy művelet maximális elvégzésének idejét;
- az egymásra épülő folyamatok sorrendjéből;
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- és abból a gyártásközi készletek szintjéből.
A standard munka kapcsán fontos megemlíteni, hogy számos vállalat esetében a minőség
beépítésének eszméje egy rosszul értelmezett standard munka formájában testsül meg, és egy
bürokratikus, felesleges dokumentáció készül csak el, amelyet a belső érintettek nem tartanak
be. Ebből kifolyólag sokan az ISO-9000-es szabványcsaládot is – amely egy ipari minőségügyi
szabvány-család – rosszul értelmezik és csak azt értik meg belőle, hogy mindenféle részletes
működési eljárásokat követel meg, akár van hasznuk, akár nincs. Ennek ellenére azonban
alkalmazzák, mert azt a tévhitet váltották ki a cégből, hogy ha részletes szabálykönyveket
állítanak össze, akkor a munkatársak azt be is fogják tartani. Ehhez kapcsolódóan a
minőségtervezési részlegek a legmodernebb statisztikai elemzési módszerekkel próbálják
vizsgálni az adatokat, és ezzel hasznosítani a rendelkezésükre álló adatmennyiség egy csekély
százalékát. Ők a Hat szigma „fekete övesek” csapatával és a korszerű statisztikai módszerek
segítségével próbálják a lehető legteljesebb formában kielemezni a minőségi problémákat és
ezáltal megoldást találni rájuk. (Likert, 2008)
3. Kutatási eredmények
Az esettanulmány készítés a minőségi (kvalitatív) kutatás egyik gyakran használt módszere,
amelyben a kutató egy teljes képet kap a vizsgálat tárgyát képező folyamatról, az emberekről,
a gépekről és az anyagokról. Ezen módszertan nagyon fontos eszköze a későbbi beavatkozási
pontok meghatározására, vagyis a fejlesztési pontok kijelölésére. A kvalitatív kutatások
esetében általánosságban elmondható, hogy az adatgyűjtés nem strukturált, vagy kevésbé
strukturált módon történik. (Stake, 1995)
Jelen kutató munka során ez azonban nem mondható el, hiszen az esettanulmányok készítése
egy előre standardizált struktúra mentén történt, mely a hatékony adatgyűjtés elérése végett
nem tette lehetővé a strukturálatlanságot. Ezt az átlagosnál szabályozottabb folyamatot még
tovább segítette a doktori kutatásaim során elkészített szoftver, amely még strukturáltabb
adatrögzítést tett lehetővé az esettanulmányok felvétele során. Az így gyűjtött adatok
segítségével néhány statisztikai adatelemzésre is sor kerülhet, továbbá a módszertan
eredményei sem kizárólag csak a kiinduló problémák megértését szolgálják, hanem a döntési
javaslatokat is képes előkészíteni, tehát egyben egy elméletalkotási tevékenység is.
Ez utóbbit az is alátámasztja, hogy az esettanulmányok kiválasztása nem véletlenszerűen,
hanem az elméleti szempontból érdekes eset megtalálásával történik. (Eisenhardt, 1989) Egy
ilyen jellegű kutatás során kulcsfontosságú jelentősége van a megfelelő esettanulmány
kiválasztásának. Éppen ezért az esettanulmányok során a folyamatfejlesztéshez
nélkülözhetetlen Toyota-módszerekre épülő egy-egy az adott vállalat szempontjából
legkritikusabbnak számító területére vonatkozóan került kijelölésre.
Szintén fontos az esettanulmányok kiválasztása során, hogy a kollektív, azaz a több szervezetre
kiterjedő esettanulmányok tanulságai sokkal inkább általánosíthatóak. Az általam használni
kívánt esettanulmányok értelmezőek – tehát céljuk az elméletalkotás – és egyben leíróak is,
hiszen az eset reális, részletes leírását is fontosnak tartottam.
Összegezve tehát az esettanulmány nem tekinthető hagyományos kutatási módszernek, hiszen
a kutatás többtényezős és összetett folyamat, melynek során több különböző módszer
kombinálása is előfordulhat. (Poór, et al., 2012)
Kutatásaim alapját tehát az itt leírt esettanulmányok adták, melyeket a terjedelmi korlátok miatt
jelen tanulmányban nincs lehetőségem bemutatni. Jelen kutatás lefolytatása előtt feltételezem,
hogy a kutatás során folytatott mélyinterjúk tapasztalatai alapján megalkotható a vállalati
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hatékonyság fejlesztését segítő Smart lean vállalatok információgazdálkodásának körciklusos
modellje
Az esettanulmányok lefolytatását követő elemző munka eredményeként született meg a Smart
lean vállalatok információgazdálkodásának körciklusos modelljének öt tényezős összegyűjtése,
melyet a 2. ábra szemléltet:

5. ábra: A Smart lean vállalatok információgazdálkodásának körciklusos modellje
Forrás: Saját szerkesztés, 2018
A 2. ábra által szemléltetett, Smart lean vállalatok információgazdálkodásának körciklusos
modelljének tényezői az alábbiak:
Információ:
Gyűjtsünk minél több információt az értékteremtés helyszínéről, azaz a gembáról!
Csak ellenőrzött és valósnak bizonyult információk adatai alapján dolgozzunk!
Használjuk ki a csoport valamennyi tagjának bölcsességét és tapasztalatait az
információ küldése, gyűjtése és felhasználása során!
Mindig, minden érintettet időben lássunk el megfelelő információval!
Az innovációs eredmény elsődleges hasznosulása céljából fordítsunk nagy
gondosságot az információbiztonságra!
Vállaljuk a felelősséget a másoknak adott információért!
Ismeret:
Amennyiben az információinkat jól felhasználjuk és elraktározzuk azokat, azzal az
ismereteink folyamatosan gyarapodnak, amellyel csökkenteni tudjuk a
bizonytalanságot, így a döntéseink kockázatát is.
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Amennyiben ezeket az ismereteket jól tároljuk, és felhalmozzuk, akkor abból előbb
vagy utóbb egy jókora tudásbázis halmozódik, mely exponenciálisan növeli az imént
említett hatást.
Az ismerettel rendelkező és a folyamatos képzések által fokozatosan tudással
felruházásra kerülő dolgozók (kizárólag az erre alkalmas dolgozók és a középvezetői
szint) bevonhatóvá válnak a döntéshozatalba és a problémamegoldásba, így a
vállalatunk gyorsabban tud reagálni, amely rugalmasságra és a vevői igények
magasabb szintű kielégítésére teszi alkalmassá a termelési és/vagy szolgáltatási
folyamatokat.

Innováció:
Mindig tartsuk szem előtt a végső célt, és annak megvalósítása érdekében hajtsunk
végre innovációt, ha szükséges!
A fejlesztési folyamat során folyamatos fejlesztést valósítsunk meg (kaizen)!
A sikeres üzleti modell innovációhoz szükségünk van az alábbi kérdések
megválaszolására:
Mi a vállalkozásunk lényege?
Mit várnak tőlünk a vevők?
Mivel szerezhetnénk a legnagyobb megelégedettséget nekik?
Mik azok a termék/szolgáltatás tulajdonságok, amelyekért nem szívesen fizetnek?
Milyen értékesítési csatornákon érhetjük el őket?
Ismétlődő, azaz standardizált folyamatok:
A szabványosítási munka három részből áll:
- az ütemidőből, vagy takt time-ból, amely a keresletből indul ki és az operátorok számának
függvényében szabja meg egy művelet maximális elvégzésének idejét;
- az egymásra épülő folyamatok sorrendjéből;
- és abból a gyártásközi készletek szintjéből.
A standard munka kapcsán fontos megemlíteni, hogy számos vállalat esetében a minőség
beépítésének eszméje egy rosszul értelmezett standard munka formájában testesül meg, és egy
bürokratikus, felesleges dokumentáció készül csak el, amelyet a belső érintettek nem tartanak
be. Ezért rendkívül fontos, hogy a standarok elkészülését követően azok kerüljenek leoktatása
az érintett személyekre vonatkozóan, továbbá ezt követően azok szigorúan be legyenek tartatva,
hogy a változékonyságot a lehető legalacsonyabb szinten tudjuk tartani.
Infrastruktúra:
A smart rendszerek alapja a rendszeres adatgyűjtést lehetővé tevő infrastrukturális háttér
megteremtése, amely sok esetben nem jelent feltétlenül egy drága high-tech technológiai
fejlesztést, hanem csak és kizárólag olyan kiegészítést a már meglévő folyamatban érintett
állomásokhoz, amely a későbbi adatelemzéshez szükséges információkat kellő
rendszerességgel és pontossággal biztosítani tudja.
Megállapítottam, hogy az információgazdálkodás jelentősége a folyamatfejlesztésben és a
vállalati hatékonyság növelésében a korábbinál sokkal jelentősebb mértékben felértékelődött,
így lett létjogosultsága a SMART LEAN vállalatok információgazdálkodásának körciklusos
modelljének, amely tényezői a gembáról érkező információ, az ismeret, az innováció, az
ismétlődő folyamatok és az ezen folyamatokhoz szükséges információ előállítását segítő
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infrastruktúra. Ezen tényezők tehát a SMART LEAN vállalatok információgazdálkodási
sikertényezői.
Jelen tanulmány elején ismertetett hipotézisem tehát a kutatás során elvégzett kutató munka
eredményei révén beigazolódott.
4. Következtetések
Az általam végzett kutatási eredmények alapján az alábbi következtetésekre jutottam:
1. A nem standardizált folyamatok miatt fölösleges adat- és dokumentummozgatások számának
minimalizálására és a folyamatok standardizálására van szükség.
2. Nem megfelelő informatikai felületek és/vagy nem megfelelő informatikai tudás meglétének
hiánya miatt folyamatos képzések szükségesek a megfelelő alapok biztosítása érdekében.
3. Elektronikusan bevitt adatok gyakori hibájából fakadóan állandó kézi adatellenőrzés miatti
többletmunkát minimalizálni kell, és a smart koncepció fontos tényezőjeként kiemelni, hogy
az adatok lehetőleg a keletkezésük helyén már adatbázisokba kerüljenek.
4. A szigetszerűen kialakított rendszerek adatbiztonságának biztosítása nem szerencsés, ezek
létrehozását minimalizálni szükséges.
5. A gyakori szakértelemhiány miatt nem világos, inkorrekt adatok és definíciók jellemzik a
rendszereket, mely az adatelemzéskor csúcsosodva okoz hibás eredményeket.
6. A rendelkezésre álló információk halmaza széteső, rendezetlen, nincs szerkezete, nem
összpontosul célok köré, így a felhasználhatóságuk is sok esetben kérdéses.
A vállalat működésének két fő pillére tehát a folyamatos fejlesztésben és az emberek
tiszteletében van. A siker, és a hosszú távú szemlélet többek között e két tényező mögött
húzódik. Ennek bizonyítéka például az is, hogy a vállalat még válságos időkben sem válik meg
a dolgozóitól, akik a termelési filozófiát hosszú ideig tanulták és tökéletesítették.
Továbbá a kutatás során végzett munka alapján elmondható az is, hogy a vállalatok nem
alkalmazkodnak megfelelően az információs társadalom dinamikus fejlődéséhez és ezáltal nem
használják kellő mértékben azokat a technológiákat, eszközöket és megoldásokat, amelyekkel
a gazdasági szerepüket és így a versenyképességüket is növelnék.
A napjainkban tapasztalható globalizáció, a világpiac egyre nagyobb mértékű kiterjedése, a
növekvő és az egész világra kiterjedő kereskedelem kemény piaci versenyt eredményez, hiszen
újabb és újabb versenytársak jelennek meg. A küzdelemben csak azok a vállalatok tudnak
versenyképesek maradni, amelyek céljaik érdekében egyesítik erőforrásaikat, és összhangba
hozzák az üzleti stratégiában megfogalmazott törekvéseket a megvalósításhoz szükséges
emberi erőforrásokkal, a hatékonyan működő munkafolyamatokkal és az információs
rendszerrel.
A kutatás egyértelmű képet adott tehát arról, hogy az eredmények alapján megszerkesztett
körciklusos modell és az abban található sikertényezők felhasználása, széleskörű alkalmazása
a technológia fejlődésével és az egyre erősödő versenyhelyzetben nélkülözhetetlen..
Összefoglalásként elmondható tehát, hogy az információ és az információgazdálkodás
jelentősége felértékelődött, amely folyamat valószínűsíthetően a jövőben csak tovább erősödik
és gyorsul majd. Megállapítható továbbá, hogy a kellő ütemű fejlődéshez minél nagyobb
arányban használni szükséges a technológia adta lehetőségeket. Végül elmondható, hogy az
esettanulmányok tapasztalatainak felhasználásával leírásra került a SMART LEAN vállalatok
információ-gazdálkodásának sikertényezői és az ebből alkotott körciklusos modell.
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MOTIVÁCIÓ VIZSGÁLATA A VÁSÁROSNAMÉNYI SZILVA
TERMÁL - ÉS WELLNESSFÜRDŐBEN
Csobolya Anett
Lépéselőny Közhasznú Egyesület, szociális munkatárs, anettke91@freemail.hu
Absztrakt
Az egyetemi évek után mindenki kikerül a munkaerőpiacra, és előbb-utóbb munkába áll. Az
idő múlásával azonban csökken az emberek lelkesedése, és ekkor merül fel a kérdés, mivel
lehetne őket újra lendületbe hozni. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a motiváció vizsgálata
aktuális.
Kutatásom céljául a motiváció vizsgálatát választottam és azt szeretném feltárni, hogy mi
motiválja a munkavállalókat, a vezetőt, a vezető milyen kapcsolatban áll a beosztottakkal,
továbbá, hogy mennyire elégedettek az emberek a fizetésükkel, kapnak-e elismerést és
visszacsatolást, és igénylik-e az elégedettségvizsgálatot. A vizsgálódásomban kérdőívet és
interjút használtam. A kérdőíveket a Szilva Termál- és Wellnessfürdő dolgozóival töltettem ki,
a célzott interjút pedig a vezetővel készítettem.
Kutatásom során a következő eredményeket kaptam: a dolgozókat legfőképp a fizetés
motiválta. Második helyen állt az önmegvalósítás, harmadikon a szakmai kihívás, negyediken
a karrier, végül az ötödik helyen a főnök személyisége. A munkatársak, a munkaidő, a
szabadidő, valamint a cég jellemzője kevésbé motivált.
A munkával, munkahellyel kapcsolatos értékek fontossága és megvalósulása között ellentét
volt megfigyelhető. A dolgozók így értékelték a fontosságot: első helyre került a munkahely
biztonsága, másodikra a családi élettel való összeegyeztethetőség, harmadikra a vezető pozitív
személyisége, a jó munkatársi kapcsolat, munkahelyi légkör és a rugalmas munkaidő,
negyedikre a munka elismerése és a visszacsatolás. Középmezőnyben foglalt helyet a tanulási,
fejlődési lehetőség és a képességek, készségek hasznosítása, végül az önállóság, a munka
változatossága és az egészséges munkakörülmény kerültek kiválasztásra.
A következő kérdésben azt kellett eldönteniük, hogy ezek az értékek milyen mértékben voltak
jelen a munkahelyen. Szerintük leginkább a vezető pozitív személyisége érvényesült. Ezt
követte az egészséges munkakörülmény, a jó munkatársi kapcsolat, munkahelyi légkör, az
önállóság és a rugalmas munkaidő. A munka változatossága volt jelen legkevésbé. A többi érték
megítélése ezek közé esett.
Észrevehettem, hogy nem volt teljes összhang a két kérdés eredményei között. Amit a dolgozók
feltétlenül fontosnak tartanának (biztonság, családi élettel való összeegyeztethetőség), az csak
kevésbé nyilvánult meg a munkahelyen.
Kulcsszavak: motiváció, tartalomelméletek, folyamatelméletek, ösztönzésmenedzsment
1. Bevezetés
Tanulmányaim során több tantárgyból is ismeretet szerezhettem a motivációról. Ez a téma
felkeltette az érdeklődésemet, ezért elhatároztam, hogy erről fogok kutatni.
Kutatásom során azt szeretném feltárni, hogy mi motiválja a munkavállalókat, a vezetőt, a
vezető milyen kapcsolatban áll a beosztottakkal, továbbá, hogy mennyire elégedettek az
emberek a fizetésükkel, kapnak-e elismerést és visszacsatolást, és igénylik-e az
elégedettségvizsgálatot. A vizsgálódásomban kérdőívet és interjút fogok használni.
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Azért szeretném a motivációt kutatni, mert szeretnék minél konkrétabb ismereteket kapni erről.
Hiszem, hogy ez a későbbi munkavállalásom során hasznos lesz, és segíteni fog abban, hogy
jobban megértsem a munkavállalók igényeit.
A motivációt a vásárosnaményi Szilva Termál- és Wellnessfürdőben fogom vizsgálni. Ez a
vizsgálati hely azért alkalmas, mert nem nagy szervezetről van szó, így az összes dolgozót és a
vezetőt is meg tudom kérdezni, tehát vizsgálatom lefedi az egész szervezetet. Kutatásom során
az alábbi eredményeket várom:
 A dolgozókat legfőképp a fizetés fogja motiválni, és a cég jellemzője a
legkevésbé.
 A munkavállalók számára nem lesz fontos az, hogy változatos legyen a
munkájuk.
 Az alkalmazottak több visszacsatolást fognak igényelni.
2. Szakirodalmi áttekintés
2.1. Motiváció
A motiváció az az általános képesség, amikor valaki képes egy egyént, egy csoportot vagy egy
szervezetet a kívánt irányba mozgatni, és cselekvésre bírni [6].
A motivációról akkor beszélhetünk, ha hajlandóak vagyunk a szervezeti célok megvalósítása
irányába mutató erőfeszítésekre, amellyel kielégíthetünk egyéni szükségleteket is.
Másik kulcsszó az erőfeszítés. Megkülönböztethetünk fizikai és szellemi erőfeszítést. Az
erőfeszítések és a teljesítmény közötti kapcsolat nem szükségképpen függvényszerű, mivel
hajlamosak vagyunk az erőfeszítés intenzitását és a teljesítményt összekeverni. Számos olyan
erőfeszítés van, amelyek nem vezetnek ezzel arányos teljesítményhez.
A harmadik kulcsszó a szükséglet [3]. „A szükséglet olyan belső állapot, amely vonzóvá tesz
bizonyos dolgokat. A kielégítetlen szükséglet belső feszültséget eredményez, amely
hajtóerőként jelentkezik: olyan magatartást indít el, amely segít kielégíteni a szükségletet és
csökkenteni a belső feszültséget. Amíg tehát a szükséglet a vágyott ideális állapottól való
fiziológiai eltérés, addig a hajtóerő ennek pszichológiai megfelelője: a szükséglet nyomán
fellépő aktivált állapot, késztetés [15].”
A motivált dolgozó a belső feszültség állapotában van, és ennek megszüntetése érdekében tesz
erőfeszítéseket. Minél nagyobb a belső feszültség, annál nagyobb lesz az erőfeszítés. Ha a
folyamatra vezetői szemmel tekintünk, a feszültségcsökkentő magatartásnak a szervezeti
célokra kell irányulnia. Az egyéni motívumoknak összeegyeztethetőnek és összhangban
lévőnek kell lennie a szervezeti célokkal [3].
Az emberi cselekvést több tényező mozgatja: kényszerek, érdekek, értékek, beidegződések, és
ide sorolható a motiváció is [18].
A motiváció kifejezés a latin „movere” (mozgás) szóból ered. A motiváció kérdése akkor merül
fel bennünk, amikor kíváncsiak vagyunk az emberek viselkedésének magyarázatára [13].
A motiváció az a ciklikus folyamat, amely befolyásolja azokat a belső szükségleteket és
hajtóerőket, amelyek kiváltják, irányítják és fenntartják a beosztottak teljesítményre irányuló
erőfeszítéseit [9].
Pszichológiai értelemben a motiváció belső tudatállapot, amely a személyt bizonyos
viselkedésre készteti. Vezetési szempontból pedig a motiválás olyan cselekvés, amelynek
eredményeképpen a vezető az alkalmazottait a szervezeti céloknak megfelelő viselkedésre
készteti [12].
A munkahelyi motivációnak két fajtája létezik:
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 belső motiváció: a munkakör tartalmából adódik. Öngerjesztő hatású abban az
értelemben, hogy az ember kielégítő munkát keres magának. A belső motivációt befolyásolja a
felelősség, cselekvési szabadság, lehetőségek és képességek kiaknázása, kihívást jelentő
munka, előléptetési lehetőség.
 külső motiváció: a vezetők ezek segítségével motiválnak. Ide tartozik a béremelés,
a dicséret vagy az előléptetés. A teljesítményalapú rendszer is külső motivációnak számít. A
külső ösztönzők hatása lehet közvetlen és erőteljes, bár nem tart sokáig. A belső ösztönzők
mélyebbek és tartósabbak, mivel a személyben gyökereznek, és nem kívülről szabják meg őket
[1].
A motiváció sok tényezőtől függ. Mindegyik embert más tényező motivál, és mindenkinek
megvan a véleménye arról, hogy a vállalatban mennyire vannak ezek jelen [8]. Egy fiatal
munkatársnak más motívumai, félelmei és céljai vannak, mint egy évek óta a cégnél dolgozónak
[17]. Egy motivált beosztottnak nő a teljesítménye, hatékonyabb lesz a munkavégzése,
elkötelezett lesz a szervezeti célok iránt, ezáltal hozzájárul a termelékenység növekedéséhez.
Látható, hogy a motiváció a szervezet számára is előnyös [5].
2.2. Motivációval kapcsolatos elméletek
A viselkedés miértjére sok elmélet született már. A magyarázatok az „ösztönöktől” a különböző
modellekig terjedtek [13]. Ám mielőtt ezeket a modelleket részletesebben bemutatnám, leírom
McGregor és Ouchi elméletét.
McGregor X és Y elmélete kétféle emberképet mutat be. Az X elmélet szerint az emberek
biztonságra, nyugalomra vágynak, a munkát szükséges rossznak tartják, és megpróbálják
magukat kihúzni alóla. Szeretik, ha feladataikat meghatározzák, nem vágynak nagyobb
felelősségre, idegenkednek az újtól. Az Y elmélet ellentétes az X elmélettel, miszerint az
emberek szívesen dolgoznak, szeretnek önállóan tevékenykedni, vállalják a felelősséget, és
minél jobb eredményre törekszenek. Sok esetben önmagukat irányítják, ellenőrzik.
Az X elmélet feltételezései alapján a vezetők ösztönözni a munkahely elvesztésével való
fenyegetéssel, és magasabb bér odaadásával tudnak, míg az Y elmélet alapján elismeréssel,
jutalmazással és megbecsüléssel [4].
Ouchi Z elmélete amerikai és japán módszerek keveréke. Az elméletet valló vezetőket jobban
érdekelték a beosztottaik. Nemcsak a munkateljesítményükre figyeltek, hanem boldogságukra
és egészségi állapotukra is. A dolgozók szerint a vezetők megértőbben lettek, bevonták őket a
döntéshozatalba, és szoros kapcsolatok jöttek létre köztük [12].
2.3. A motiváció tartalomelméletei
A tartalomelméletek azokat a tényezőket foglalják össze, amelyek az egyénre jellemzőek és
cselekvésre késztetnek. Az embereknek különböző szükségleteik, vágyaik vannak, ezért ezeket
az elméleteket nem lehet közvetlenül alkalmazni egy-egy munkatársra, mivel ugyanarra a
személyre nézve is változhatnak. Ezek a modellek azt segítenek megértetni, hogy a dolgozók
mire törekednek, és emiatt hogyan változik meg a viselkedésük.
A tartalomelméletek közé sorolhatók Maslow szükséglet-hierarchiára alapozott
motivációelmélete, Herzberg kéttényezős elmélete, Alderfer létezés- kapcsolat-fejlődés
elmélete, McClelland kapcsolat-teljesítmény-hatalom elmélete és Hunt cél-motiváció elmélete
[3].
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2.4. A motiváció folyamatelméletei
A folyamatelméletek arra a kérdésre adnak választ, hogy a vezetők hogyan hasznosítják a
szükségletekről, egyéni igényekről szerzett ismereteiket a dolgozói magatartás számukra
kívánatos irányba való terelésére.
A folyamatelméletek közé tartozik Vroom elvárás elmélete, Adams méltányosság elmélete,
Latham-Locke célkitűzés elmélete és Skinner megerősítés elmélete [9].
2.5. Ösztönzésmenedzsment
Az ösztönzés lényege az alkalmazottak szervezeti célokra irányított motiválása, ösztönzése
[14].
Az ösztönzésmenedzsment nem szűkül le a juttatásokra és a külső motivációval kapcsolatos
ösztönzőkre, mint például a jutalékra, nyereségrészesedésre vagy a prémiumra. Olyan nem
anyagi jellegű elismerésekkel is foglalkozik, amelyek a dolgozóknak az eredmények elérése,
az elismerés, a felelősség, a feladatok változatossága és szakmai fejlődése iránti igényeit
elégítik ki [16].
Az ösztönzésmenedzsment három részből épül fel: ösztönzési politika, ösztönzési stratégia és
az ösztönzési gyakorlat [10]. Megtestesülése az ösztönzési rendszer [4].
Az ösztönzési rendszer célja, hogy az üzleti célok elérésére motiválja a munkavállalókat,
teljesítményorientált embereket vonzzon a céghez, visszacsatolást adjon a gyengébb eredményt
elérőknek, elősegítse a teljesítményorientált kultúra kialakulását és rugalmasabbá tegye a
jövedelemáramlást [7].
Az ösztönzési rendszer elemeit az ösztönzési csomag tartalmazza. Ezek:
az alapbér (kiegészítéssel, pl.: 13. havi bér),
a változó bér (teljesítményalapú bérezés, pl.: jutalék),
a juttatások (pénzbeli és nem pénzbeli kiegészítők, pl.: étkezési hozzájárulás).
Az alapbért időbérként (órabér, havibér, éves fizetés) vagy teljesítménybérként (egyéni,
csoportos) lehet fizetni. A változó bért egyéni vagy csoportos teljesítménykövetelményekhez
kapcsolják. A juttatásoknál figyelembe veszik a dolgozók igényeit is. Sok szervezet választási
lehetőséget kínál bizonyos értékhatáron belül.
Bármelyik rendszer kerül bevezetésre, mindegyiket felül kell vizsgálni, és karbantartani. A
szervezeteknek időről időre át kell vizsgálnia, hogy a bérrendszer elősegíti-e a célok
megvalósítását, és ha nem, akkor azt át kell alakítani [4].
3. Az alkalmazott módszerek
3.1. Az elemzés anyaga: Szilva Termál- és Wellnessfürdő
A Szilva Termál- és Wellnessfürdő Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében, a Tisza, a Szamos és
a Kraszna folyó találkozásától mindössze kettő kilométer távolságra található [19]. Számtalan
regionális látnivaló, természeti kincs, turisztikai célpont kiindulója és végpontja, színtere
koncerteknek, rendezvényeknek, hang- és sportversenyeknek, kulturális programoknak [20]. A
fürdőben négy fedett – termál-, úszó-, gyerek- és pezsgőmedence –, illetve egy nyitott
élménymedence vehető igénybe [21]. A dolgozói létszám huszonhét fő.
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3.2. Az elemzés módszere
A kérdőíves kutatás előre meghatározott, egységes módszere, kerete, eszközei segítik a kapott
adatok értelmezhetőségét, összehasonlíthatóságát.
A kérdőív olyan mérőeszköz, mellyel a válaszadóktól adatokat gyűjthetünk be. Olyan
kérdéseket kell tartalmaznia, amelyekre az alany képes és hajlandó is válaszolni. A vizsgálat
szempontjából elengedhetetlen, hogy a hibalehetőségeket a minimálisra csökkentsük. Nehéz
helyzetbe kerülhetünk, ha egy heterogén csoportnak ugyanazokat a kérdéseket adjuk, mivel az
egyéni tudásszint eltérő. Ilyenkor a magyarázatok befolyásolhatják a válaszok objektivitását.
A kérdéseket csoportosíthatjuk a válaszlehetőségek alapján: nyitott és zárt kérdés. A nyitott
kérdésnél a válaszadó szabadon válaszolhat, nincs előre meghatározott válaszlehetőség. Ezt a
kérdéstípust ritkábban használják, mert értékelése nehezebb és időigényesebb. Általában akkor
alkalmazzuk, ha a válaszok nem ismertek előre. A zárt kérdés tele van előre meghatározott
válaszlehetőségekkel, melyek közül a hozzá legközelebb állót kell választania az alanynak. A
szelektív zárt kérdésnél a válaszadó egyet vagy többet is választhat a lehetőségek közül, míg az
alternatív zárt kérdésnél csak kettő közül valamelyiket (pl.: igen-nem).
A kérdőívkészítés hasonlít a művészethez, mivel kreativitásra, beleérző képességre,
nyelvérzékre, pszichológiai és szociológiai ismeretekre van szükség hozzá. Emellett
nélkülözhetetlen a széles látókör, a pontosság, a kutatási témában való jártasság és a kutatási
kérdések értelmezése is. Kijelenthető, hogy nem létezik „egyelten jó megoldás”, mivel minden
kérdőív fejleszthető, javítható [11].
A vezető engedélyével az egyik délután bevittem a kérdőíveket a szervezethez, ahol az összes
dolgozó kitöltötte. A kérdőív teljesen lefedi az alappopulációt.
Az interjú egy interakció a kérdező és a kérdezett között. Egyszerre rugalmas, iteratív és
folytonos is. Iteratív, mert minél többször megismételjük az alapvető folyamatokat, annál
közelebb jutunk a vizsgált jelenség megismeréséhez. Folytonos, mert a kérdezés terve az egész
kutatás vizsgálata alatt átalakítható.
Alapjába véve olyan beszélgetés, melyben az interjúkészítő megadja az interjú fő irányát, és
végigviszi a témaköröket. Eltökélt abban, hogy mit szeretne megtudni, viszont a kérdések
megfogalmazásán és sorrendjén változtathat.
A feltett kérdéseket úgy kell megfogalmazni, hogy azok ne befolyásolják a válaszokat. Az a jó,
ha főként az interjúalany beszél, de a kérdezőnek sem kell teljesen passzívnak lennie, mivel az
ő feladata a beszélgetés mederben tartása.
Az interjúkészítésnek az egész kutatás lényeges részének kell lennie. Tanácsos az interjú
anyagát átnézni, a kérdések minőségét értékelni [2].
Az célzott interjút a szervezet vezetőjével készítettem egy számára alkalmas időpontban.
4. Kutatási eredmények
4.1. Dolgozói kérdőív
Saját magam által összeállított kérdőívet használtam. A kérdőív négy részből állt. Az első
részben általános információkra kérdeztem rá, mint például nem, életkor, iskolai végzettség,
jelenlegi munkahely időtartama és a munkakör. A második részben arra voltam kíváncsi, hogy
mi motiválta a dolgozókat a munkahely kiválasztásánál, mennyire fontosak számukra az egyes
munkával, munkahellyel kapcsolatos értékek, és ez szerintük milyen mértékben van jelen. Ezek
voltak a munkahellyel kapcsolatos kérdések. A harmadik részben bérrel kapcsolatos kérdéseket
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tettem fel, mint például bérszínvonallal való elégedettség, bérezési forma és béren kívüli
juttatás. A negyedik részre hagytam a munkával kapcsolatos kérdéseket, ami a vezetési
stílussal, elismeréssel, visszacsatolással, dolgozói elégedettség-vizsgálattal volt kapcsolatos.
Összesen tizenhét kérdést tettem fel. A vezető engedélyével az egyik délután bevittem a
kérdőíveket a szervezethez, ahol az összes dolgozó kitöltötte. Felhívtam a válaszadók (a
vásárosnaményi Szilva Termál - és Wellnessfürdő munkavállalói) figyelmét arra, hogy a
kérdőívet névtelenül töltsék ki, én pedig törekedtem a minél érthetőbb kérdések és
válaszlehetőségek megfogalmazására.
Az adatokat számítógép segítségével dolgoztam fel. A végső eredményeket pedig diagramon
ábrázoltam a Microsoft Excel program használatával.
A kérdőívben szereplő kérdéseket egyesével, egymás után értékeltem ki úgy, hogy megnéztem,
hogy melyik alany melyik válaszlehetőséget választotta.
4.1.1.Munkahellyel kapcsolatos kérdések elemzése
A hatodik kérdésben számozással kellett sorba állítani az alábbi lehetőségeket aszerint, hogy
kit mi motivált, amikor a munkahelyét kiválasztotta. Az eredményeket úgy kaptam meg, hogy
összeszámoltam, hogy melyik tényezőt hány ember jelölte meg az első helyen. Megállapítható,
hogy a fizetés motiválja leginkább a beosztottakat, mivel 9 fő jelölte meg első helyen. Második
helyen áll az önmegvalósítás (7 fő), harmadikon a szakmai kihívás (6 fő), negyediken a karrier
(3 fő), végül az ötödik helyen a főnök személyisége (2 fő). A munkatársak, a munkaidő, a
szabadidő, valamint a cég jellemzője kevésbé motivál, mivel ezeket egy ember sem jelölte első
helyre (1. ábra). Látható, hogy a fizetés megelőzi az önmegvalósítást. A fizetés az alacsonyabb
rendű szükségletek közé tartozik, míg az önmegvalósítás a magasabbak közé. Ez pedig Maslow
elméletével azonosítható, mely szerint az alsóbb rendű igényeket kell kielégíteni, és csak így
lehet továbblépni a magasabbak felé.
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1.ábra: A munkahely kiválasztását motiváló tényezők
Forrás: Saját Forrás, 2019
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A hetedik kérdésben 1-5-ig kellett értékelniük az egyéneknek, hogy mennyire fontosak
számukra a felsorolt munkával, munkahellyel kapcsolatos értékek. Ezek közül első helyre
került a munkahely biztonsága (22 fő), másodikra a családi élettel való összeegyeztethetőség
(21 fő), harmadikra a vezető pozitív személyisége (19 fő), a jó munkatársi kapcsolat,
munkahelyi légkör (19 fő) és a rugalmas munkaidő (19 fő), negyedikre a munka elismerése (16
fő) és a visszacsatolás (16 fő). Középmezőnyben foglalt helyet a tanulási, fejlődési lehetőség
(14 fő) és a képességek, készségek hasznosítása (13 fő), végül az önállóság (10 fő), a munka
változatossága (7 fő) és az egészséges munkakörülmények (5 fő) kerültek kiválasztásra (2.
ábra).
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2.ábra: A munkával, munkahellyel kapcsolatos értékek fontossága a dolgozók
szerint
Forrás: Saját Forrás, 2019
Az eredmények alapján arra a következetésre jutottam, hogy az alacsonyabb szintű tényezők
(biztonság, munkatársi kapcsolat) kerültek előtérbe, a magasabb szintűek (önállóság, fejlődési
lehetőség) pedig a rangsorolás végére. Elmondható, hogy az emberek szeretik biztonságban
érezni magukat, és azt is, ha a család nem kerül háttérbe. A stabil munkahelyet fontosnak
tartják, megbecsülik, főleg, hogy a legtöbbjüknek családja van, amit el kell tartania. Az
önállóság, a változatosság és a munkakörülmény hidegen hagyja őket.
Most pedig az is kiderült, hogy ezek az értékek milyen mértékben vannak jelen a munkahelyen.
Ezt is 1-5-ig terjedő skálán kellett értékelni. A válaszadók szerint leginkább a vezető pozitív
személyisége (25 fő) érvényesül. Ezt követi az egészséges munkakörülmény (22 fő), a jó
munkatársi kapcsolat, munkahelyi légkör (20 fő), az önállóság (12 fő) és a rugalmas munkaidő
(8 fő). A munka változatossága (16 fő) van jelen legkevésbé. A többi érték megítélése ezek
közé esik (3. ábra). Észrevehető, hogy nincs teljes összhang az előző és a mostani kérdés
eredményei között. Ami az előző kérdésben az utolsó helyekre került (egészséges
munkakörülmény, önállóság), az most az elsők között szerepel. Amit a dolgozók feltétlenül
fontosnak tartanának (biztonság, családi élettel való összeegyeztethetőség), az csak kevésbé
nyilvánul meg a munkahelyen. Teljes azonosság viszont csak egy értékben van, amit a
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munkavállalók sem tartanak fontosnak, és a Szilva Fürdőben is alig van jelen, az pedig nem
más, mint a munka változatossága.
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3.ábra: A munkával, munkahellyel kapcsolatos értékek jelenléte a
munkahelyen a dolgozók szerint
Forrás: Saját Forrás, 2019
4.1.2. Bérrel kapcsolatos kérdések elemzése
A bérszínvonallal kapcsolatos kérdésben három lehetőség közül lehetett aláhúzni a
legszimpatikusabbat. A megkérdezettek a kismértékben (7 fő) és mérsékelten (20 fő)
lehetőségeket választották. Nagymértékben senki sem elégedett a bérszínvonalával (4. ábra).
Elég egyöntetű választ kaptam, amelyből arra lehet következtetni, hogy éppenséggel elfogadják
a bérüket, de szeretnének többet kapni.

7 fő
kismértékben
mérsékelten
nagymértékben

20 fő

4.ábra: A beosztottak bérszínvonallal való megelégedettsége
Forrás: Saját Forrás, 2019
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4.1.3. Munkával kapcsolatos kérdések elemzése
Az elismeréssel és a visszacsatolással kapcsolatos kérdésekben három válaszlehetőség közül
kellett a megfelelőt aláhúzni. A dolgozók legtöbbje számára az elismerés mérsékelt (20 fő), 4
fő érzi kismértékűnek és 3 fő nagymértékűnek. A visszacsatolást viszont már csak 8 fő érzi
mérsékeltnek, 19 fő kismértékűnek és nagymértékűnek pedig senki sem (5. ábra).

Visszacsatolás mértéke a
munkahelyen

Elismerés mértéke a
munkahelyen

3 fő 4 fő
kismértékben

8 fő

kismértékben

mérsékelten

20 fő

nagymértékben

mérsékelten

19 fő

nagymértékben

5.ábra: A dolgozók véleménye az elismeréssel és a visszacsatolással
kapcsolatban
Forrás: Saját Forrás, 2019
Az tapasztalható, hogy az emberek jobban érzékelik az elismerést, mint a visszacsatolást.
Ugyan nem állítják, hogy ne kapnának valamilyen szintű visszajelzést, de ez még nem kielégítő
számukra.
A kérdőív utolsó kérdésében pedig arra kerestem a választ, hogy igényelnék-e a dolgozók az
elégedettség-vizsgálatot. A válaszlehetőségek közül 6 fő igennel, 21 pedig nemmel válaszolt
(6. ábra).
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6.ábra: Dolgozói elégedettség-vizsgálattal kapcsolatos vélemények
Forrás: Saját Forrás, 2019
A többség szerint nincs rá szükség, mivel a vezetőnek bármikor elmondhatják véleményüket,
de itt is, - mint mindenütt-, akad pár olyan ember, aki igényelné, mivel szereti véleményét
hangoztatni. Ők tipikusan a csoport hangadói, viszont nem árt velük vigyázni, mivel a túlzásba
vitt véleménykifejtés konfliktusokat szülhet. Ez a konfliktus nemcsak a hangadók és a vezető
között alakulhat ki, hanem az alkalmazottak között is, mivel a többség nem szereti az
okoskodókat.
4.2. Vezetői interjú
A Szilva Fürdő vezetőjével célzott interjút készítettem. Az interjúkérdéseket is saját magam
állítottam össze, struktúráját próbáltam a kérdőívhez igazítani. Nyitott kérdéseket tartalmaz.
Összesen tizenöt kérdést tettem fel.
Szerinte dolgozói motiváltak. Legfőképp a fizetés motiválja őket, de ide kapcsolható még az
önmegvalósítás és a szakmai kihívás is, melyekre teljes mértékben lehetőséget biztosít.
Arról is érdeklődtem, hogy milyen munkával, munkahellyel kapcsolatos értékeket tart
fontosnak. Válaszaiból kiderült, hogy ezek az értékek a jó munkatársi kapcsolat, munkahelyi
légkör, a vezető pozitív személyisége és az egészséges munkakörülmény.
A vezető kérdésemre elmondta azt is, hogy mennyire tudja ezeket az értékeket megvalósítani a
munkahelyen. Állítása szerint inkább baráti, mint főnöki a kapcsolata az alkalmazottakkal. Ha
közöttük nagyobb konfliktus alakul ki, azt próbálja eltüntetni. A munkakörülmények
kialakításában pedig a szabályok segítenek neki.
Véleménye alapján az emberek nincsenek teljes mértékben megelégedve a bérükkel, de neki is
alkalmazkodnia kell a szabályokhoz, és nem adhat többet, mint ami a törvényben meg van
határozva. Fizetésüket havi bér és juttatásban kapják, és mellette próbál minden béren kívüli
juttatást megadni nekik, amit csak lehet.
Megtudtam azt is, hogy beosztottait nem ellenőrzi túl gyakran, bizonyos szinten hagyja, hogy
önállóan oldják meg feladataikat, és ha valamiben nem biztosak, nyugodtan kérdezhetnek akár
tőle, akár egymástól. Minden hónap első hétfőjén megbeszélést szokott tartani, ahol ismerteti
az elvárt célokat, feladatokat és a hozzá kapcsolódó követelményeket. Itt felvetődhetnek az
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ötletek, elképzelések, vélemények, javaslatok, amelyek közül a legjobbakat kiválasztja és
felhasználja. Ha szükséges, akkor 2-3 hetente is összehívhatja dolgozóit.
Elmondása szerint elismeri az alkalmazottak munkáját. Tisztában van vele, hogy mindenkinek
jól esik a dicséret, de azokat csak az összetettebb feladatok után adja, mivel fél, hogy az
emberek egy idő után hozzászoknak az állandó dicsérgetéshez, ami pedig pont a visszájára
fordulna, mivel ha nem dicsérné őket, nem is szívesen dolgoznának, és az efféle ösztönzési
eszköz értelmét vesztené. Másrészt a beosztottak között is versengést szítana, mert nem a
munkával lennének elfoglalva, hanem azzal, hogy kit miért és hányszor dicsért meg a főnöke.
A visszacsatolást már kevésbé alkalmazza. Sejti, hogy több visszacsatolásra lenne igény, de
erre nincs mindig ideje.
A Szilva Fürdőben nem készült még dolgozói elégedettség-vizsgálat, de a vezető szerint nem
is szükséges igazán, mivel a gyűléseken a munkavállalók elmondhatják, hogy mivel
elégedetlenek, vagy akár személyesen is megkereshetik problémájukkal.
5. Következtetések
Kutatásomban kérdőívvel és célzott interjúval is vizsgálódtam. Dolgozókkal kérdőívet,
vezetővel célzott interjút készítettem. Kutatásom céljául a motiváció vizsgálatát választottam
és azt szerettem volna feltárni, hogy mi motiválja a munkavállalókat, a vezetőt, a vezető milyen
kapcsolatban áll a beosztottakkal, továbbá, hogy mennyire elégedettek az emberek a
fizetésükkel, kapnak-e elismerést és visszacsatolást, és igénylik-e az elégedettségvizsgálatot.
A Szilva Termál – és Wellnesfürdőben férfi túlsúly van, mivel itt inkább férfias foglalkozások
a jellemzőek (gépész, karbantartó, uszodamester, biztonsági őr és egy férfi gyógymasszőr).
Életkori megoszlás alapján elmondható, hogy a legtöbb dolgozó 36-45 év közötti. 26 év alatti
nincs. 26-35 év között 6 fő, 36-45 év között 9 fő, 46-55 év között 8 fő és 56 év felett 4 fő
található. Férfi-nő viszonylatban pedig vegyes a koreloszlás. Észrevehető, hogy nagyon fiatal,
pályakezdő dolgozó nincs köztük.
Iskolai végzettség tekintetében szakközépiskolai végzettségből van a legtöbb (12 fő), majd ezt
követi a gimnáziumi (8 fő) és a szakiskolai (4 fő) végzettség. Főiskolai (2 fő) és egyetemi (1
fő) végzettsége igen kevés embernek van. Csak nyolc általános vagy még annál is kevesebb
iskolai végzettséggel senki sem rendelkezik. Ez azért van így, mert a Szilva Fürdő munkakörei
betöltéséhez alacsonyabb iskolai végzettségek (szakiskola, szakközépiskola, gimnázium) is
elegendőek. A magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők pedig jobban fizető állásokat
töltenek be.
Az alkalmazottak java része 1-5 éve dolgozik jelenlegi munkahelyén (15 fő). Három fő egy
évtől kevesebb, kilenc fő maximum tíz éves időtartamban. Megfigyelhető, hogy tíz év
munkaviszonytól többet még senki sem töltött a szervezetnél. Ez azzal magyarázható, hogy
sokkal bizonytalanabb a munkahely a mai világban, jöhetnek leépítések, átszervezések vagy
elbocsátások. Az alkalmazottaknak nincs lehetőségük egész életen át egy munkahelyen
dolgozni. Másik ok lehet, hogy valaki önszántából változtat különböző tényezők miatt. Például
fizetés, családalapítás, magasabb/új képzettség megszerzése stb.
A kérdőívből és a célzott interjúból összességében megtudhattam, hogy a dolgozók
éppenséggel elfogadják a bérüket, de szeretnének többet kapni. A vezető véleménye alapján az
emberek nincsenek teljes mértékben megelégedve a bérükkel, de neki is alkalmazkodnia kell a
szabályokhoz, és nem adhat többet, mint ami a törvényben meg van határozva.
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A beosztottak állításai alapján a vezető nem ellenőriz gyakran (27 fő), szokott megbeszéléseket
tartani (27 fő), és meghallgatja az ötleteket, véleményeket, elképzeléseket (27 fő). Az
tapasztalható, hogy az emberek jobban érzékelik az elismerést, mint a visszacsatolást. Nem
állítják, hogy ne kapnának valamilyen szintű visszajelzést, de ez még nem kielégítő számukra.
A munkával, munkahellyel kapcsolatos értékek fontossága és megvalósulása között ellentét
figyelhető meg. A dolgozók így értékelték a fontosságot: első helyre került a munkahely
biztonsága (22 fő), másodikra a családi élettel való összeegyeztethetőség (21 fő), harmadikra a
vezető pozitív személyisége (19 fő), a jó munkatársi kapcsolat, munkahelyi légkör (19 fő) és a
rugalmas munkaidő (19 fő), negyedikre a munka elismerése (16 fő) és a visszacsatolás (16 fő).
Középmezőnyben foglalt helyet a tanulási, fejlődési lehetőség (14 fő) és a képességek,
készségek hasznosítása (13 fő), végül az önállóság (10 fő), a munka változatossága (7 fő) és az
egészséges munkakörülmények (5 fő) kerültek kiválasztásra.
A következő kérdésben azt kellett eldönteniük, hogy ezek az értékek milyen mértékben vannak
jelen a munkahelyen. Szerintük leginkább a vezető pozitív személyisége (25 fő) érvényesül.
Ezt követi az egészséges munkakörülmény (22 fő), a jó munkatársi kapcsolat, munkahelyi
légkör (20 fő), az önállóság (12 fő) és a rugalmas munkaidő (8 fő). A munka változatossága
(16 fő) van jelen legkevésbé. A többi érték megítélése ezek közé esik.
Észrevehető, hogy nincs teljes összhang az előző és a mostani kérdés eredményei között. Ami
az előző kérdésben az utolsó helyekre került (egészséges munkakörülmény, önállóság), az most
az elsők között szerepel. Amit a dolgozók feltétlenül fontosnak tartanának (biztonság, családi
élettel való összeegyeztethetőség), az csak kevésbé nyilvánul meg a munkahelyen. A vezető a
jó munkatársi kapcsolatot, munkahelyi légkört, a vezető pozitív személyiségét és az egészséges
munkakörülményt tartja fontosnak, és látszik, hogy ezeket valósítja meg leginkább a
munkahelyen.
A vezetőnek azt javasolnám, hogy adjon több visszacsatolást az embereknek, mivel bennük van
a fejlődés iránti vágy és a tökéletesedésre való törekvés. Szeretnék hibáikat megtudni, és azokon
változtatni. Továbbá javasolnám a vezetőnek a dolgozói elégedettség-vizsgálat elvégzését is,
mivel a munkával, munkahellyel kapcsolatos értékek között vannak olyanok, amit a dolgozók
szeretnének, még sincs jelen a munkahelyen.
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A SZENVEDÉLYBETEGSÉGEK MEGELŐZÉSE: AZ
ALKOHOLIZMUS PRIMER ÉS TERCIER
PREVENCIÓJÁNAK SZOLGÁLTATÁS SZEMLÉLETŰ
ELEMZÉSE
Dóra Tímea
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdálkodás- és Szervezéstudományi
Doktori Iskola, PhD hallgató, dora.timea@mvt.bme.hu
Absztrakt
A tanulmány a prevenciós szolgáltatások fontosságára kíván rávilágítani az alkoholfogyasztás
területén, melyek relevanciáját egészségügyi és epidemiológiai adatokkal támasztja alá. A
jelenség Magyarországon és világviszonylatban is kiemelt probléma, melyet a megfelelő
marketingeszközökkel mérsékelni lehetne, egy a szolgáltatói és fogyasztói igényeket is
kielégítő kampány/program bevezetésével. Ennek kivitelezésére az egészségügy prevenciós
platformja nyújthatna alkalmas terepet és kommunikációs csatornákat az alapellátás részeként,
amelynek különböző szintjein jelenhetne meg a szükséges kezdeményezés az egészségügy
jellemzőit a megfelelő marketingeszközökkel kombinálva.
A szakirodalomban a szolgáltatások komponenseit bemutató Servuction modell, majd a
marketingkampányok sikerességét viszgáló DAGMAR modell bemutatása után, primer
kutatásként szakmai interjúk és kérdőíves megkérdezés eredményeit mutatja be a kutatás
esettanulmány keretében. A szolgáltatók véleménye szakmai szempontból jelöli ki a Servuction
modell front és back office komponenseinek legjelentősebb elemeit, amelyet kifejezetten az
addikciók (ezen belül is az alkoholfogyasztés területén) javasolnak alkalmazni, vagy tartanak
szükségesnek. Célját tekintve az esettanulmány összehasonlítja a szolgáltatói és fogyasztói
meglátást a Száraz November kampánnyal kapcsolatosan, mely a legszélesebb körben ismert,
az alkoholfogyasztás visszaszorítására, az önmérséklet gyakorlására irányuló kampány
hazánkban.
Eredményként megállapítható, hogy a kampány az online csatornán való terjesztés, illetve a
magában hordozott közösségi erő miatt tehetett szert ekkora sikerre, melyben nagy szerepet
játszik az egymásnak való tanácsadás és a saját történetek megosztásának lehetősége is.
Következtetésképp a tanulmány megállapítja egy a szolgáltatók véleménye által alátámasztott
országos program szükségességét az alkoholizmusra vonatkoztatva, amely a fogyasztók
véleménye alapján is igazolva pozitív üzenetek terjesztésével, online formában terjesztve és a
közösségi erőre fókuszálva tudna akár még nagyobb sikereket elérni a magyar lakosság
körében.
Kulcsszavak: prevenció, marketing, egészségügy, szolgáltatásjellemzők, addikció
1. Bevezetés
Hazánkban, akárcsak világ és európai szinten is kiemelt probléma az alkholfogyasztás
mennyisége és az ebből eredeztethető betegségek és halálokok gyakorisága. Az alkoholizmus
fogalmát tekintve nem született egységes minden területen alkalmazott definíció, melyből több,
mint 40 különböző verzió létezik. Zsakai (2008) doktori értekezésében említi, hogy a WHO is
csupán a fogalmak összesítésére irányuló „alkoholfogyasztással összefüggő problémák”
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fogalmát vezette be 1980-ban, amellyen belül olyan problémákat is tárgyal amelyek az
alkoholnak tulajdoníthatók olyan személyek életében, akik orvosi diagnózis alapján még nem
számítanak alkoholistának [1],[2]. Tanulmányomban a szakmai megfogalmazásban is használt
Merriam Webster szótár által megjelölt fogalomként kívánom értelmezni a vizsgált kérdéskörre
vonatkoztatva a fogalmat, miszerint az alkoholizmus: „....krónikus, progresszív, potenciálisan
halálos betegség, amelyet az alkohol túlzott és rendszeres fogyasztása jellemez, ami
pszichológiai és fizikai dependenciához vagy függőséghez vezet” [3]. Az egészségügyi
szakirodalom szerint az alkoholizmus diagnózisa akkor áll fenn, ha a pszichés (magatartásbeli,
sablonos gondolkodás, motiválatlanság, érzelmi instabilitás), eseti (idegrendszeri, bőr-,
emésztőrendszeri, karidovaszkuláris tünetek) és szociális tünetek együttes meglétét valamilyen
kombinációban diagnosztizálni lehet [4].
A fogyasztási gyakoriság visszafogására és az alkoholizmus kialakulásának megelőzésére az
egészségügy olyan prevenciós szolgáltatásai hivatottak, amelyek az alapellátás szintjén
találhatók meg. Gyakorlatilag az első lépcsőt képezve a betegéletútban, megtestesítik a
páciensnek az egészségüggyel való első találkozási platformját. A prevenciós tevékenység
megelőzésre irányuló fogalma egy igen komplex összetett célt követ, amely szerint: „a
megelőzést (prevenciót) azoknak a tevékenységeknek az egységeként foghatjuk fel, amelyek
bizonyos betegségek incidenciájának1 minimalizálását, bizonyos betegségek esetében azok
megjelenésének késleltetését, illetve a keletkező szővődmények kialakulásának a minimálisra
szorítását célozzák.” [5]. A prevenciós szolgáltatásokat három szinten különíthetjük el Caplan
(1964) definíciója alapján: primer, szekunder, tercier. Az egészség védelmét általánosságban
célzó intézkedések, illetve a betegségek és az egészség károsodásának megelőzése tartozik a
primer prevenció tevékenységei közé. Ezen a szinten a legfőbb cél a figyelem felkeltése, a
tájékoztatás a még egészséges személyek körében. A szekunder prevenció alatt a különböző
egészségügyi értékeket vizsgáló szűréseket értjük, amelyek a páciens egészségügyi állapotában
hivatottak feltárni a betegség tüneteit vagy a potenciális, egészségre veszélyes rizikótényezőket.
Ebbe a kategórába sorolhatóak az időszakos, kötelező szűrővizsgálatok. A tercier prevenció
szintjére az egészségi állapot visszaállításával foglalkozó intézkedéseket soroljuk, amelyek
alapvetően egy kezelés után zajlanak le, rehabilitációs, terápiás jelleggel. Ide sorolhatjuk a
felépülést, gyógyulást segítő terápiákat is [6]. Az alkoholfogyasztást tekintve kiemelt
jelentőségű a megfelelő mértékű és színvonalú szolgáltatás biztosítása a prevenció mindhárom
szintjén, amely esetben nagy szolgálatot tehet a kérdéskör marketing irányú megközelítése. A
tanulmány a magyarországi prevenció egyes szintjein fellelhető programok sajátosságait
vizsgálja, az azokat kivitelező szolgáltatók szemszögéből, illetve egy kampány hatékonyságát
elemzi a fogyasztók megkérdezése által, azokat a pontokat megjelölve, amelyek a jövőben
potenciálisan hasznosak lehetnek, egy az alkoholizmussal kapcsolatos prevenciós program
kialakításához.
2. Irodalmi áttekintés
A tanulmány irodalmi áttekintésében a kutatás relevanciáját feltáró nemzetközi és hazai
epidemiológiai adatokról szeretnék egy rövid összefoglalót bemutatni, illetve a kutatás során a
marketing területről vett elméleti modellek lényegét szeretném ismertetni, megalapozva
kutatási céljaimat.

1

Incidencia: az adott populációban adott időintervallum alatt előforduló új megbetegedések gyakoriságának mérőszáma
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2.1 Epidemiológia
Az alkoholfogyasztás Magyarországon európai és globális viszonylatban is jelentős mértékeket
mutat. Éves szinten 10,8 liter alkohol/fő fogyasztással számolhatunk, ami mindkét esetben az
országok felső harmadába sorol minket [7].

6. ábra: Alkoholfogyasztás/fő éves szinten nézve globálisan (felső)és az EU országaihoz
viszonyítva(alsó) [7]
Forrás: OECD,2017
Továbbá meg kell említeni a fogyasztás gyakoriságára való tekintettel azt is, hogy
Magyarországon önbevallás alapján minden 10. férfi, illetve minden 100. nő nagyivó, ami a
napi szintű alkoholfogyasztást jelenti. A nagyivás jelensége az idős férfiak (65 évnél idősebb)
körében a leggyakoribb, viszont a fiatal férfiak (15-17-év között) 6%-a is ide tartozik. Mivel az
ELEF kérdőívezés eredményei önbevallás alapján kerültek felmérésre, ezért az adatok
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figyelembevétele során nem figyelmen kívül hagyható, hogy sokan a megkérdezettek közül az
elfogyasztottnál kissebb mennyiséget vallottak be a megkérdezés során [8].
Bár az országokat összehasonlítva Magyarország csak épphogy meghaladja a középértéket az
alkoholfogyasztásban, említésre méltó, hogy az alkohol által okozott balesetek, betegségek és
halálozások tekintetében a legrosszabb helyzetű országok között van az EU-ban [9]. A
magyarországi halálokokat tekintve is ki kell emelni, hogy az ischaemiás szívbetegség
(sorrendben első halálok), illetve a máj és egyéb daganatok, valamint a metális betegségek
következtében bekövetkező öngyilkosságok tekintetében mind olyan betegségeket
azonosíthatunk, melynek okaként a túlzott alkoholfogyasztás is megjelölhető [10].
2.2 Marketig szemlélet
A kutatott területet egyrészt a szolgáltatás, másrészt a területen kezdeményezett kampányok
szemszögéből vizsgálva, két modellt szerettem volna elemezni az alkoholizmus addikciós
prevenciójára vonatkoztatva.
A prevencióban az egészségügyi szolgáltatás hasonlóképp jellemezhető, mint egyéb szektorok
szolgáltatásai, azonban mielőtt azt gondolnánk, hogy a szolgáltatások esetén a „fogyasztók”
körébe csupán a valamilyen betegséggel vagy problémával rendelkező személyek tartoznak
fontos kiemelni, hogy az egészséges ember is a primer illetve a szekunder prevenció
fogyasztója egyaránt, így gyakorlatilag a megelőzés területe az egész társadalmat érinti.
A szolgáltatásmarketing alapmodelljét, a Servuction modellt elemezve azonosíthatók be azok
a fogyasztók számára látható és láthatatlan szervezeti elemek/komponensek, amelyek
létrehozzák a szolgáltatás érzékelt egészét a fogyasztó számára. Annak ellenére hogy
alapvetően a vevői élmény meghatározására definiálták a modellt, a fentebb említett tényezők
vizsgálata a szolgáltatáselőny kihangsúlyozására használható [11]. Ezt a modellt vettem alapul
a szolgáltatók véleményének összegyűjtésénél, hogy az egyes prevenciós szinteken
meghatározzam a láthatatlan (back office) és a látható (front office) környezet legfontosabb
tényezőit, köztük a személyzet szükséges viselkedési elemeit is a vizsgált programok esetében.

2. ábra: a Servuction modell [12]
Forrás: Langeard, 1981 alapján
Kutatásom lényegét a vizsgált esettanulmány eredményei adták, amelyhez a
marketingkommunikáció területéről a reklámok és kampányok hatásmechanizmusát vizsgáló
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DAGMAR modellt vettem alapul. A modell négy szinten keresztül vezeti végig a
hatásmechanizmus vizsgálatát. Az ”Információ” szintje megmutatja a vevő honnan szerez
tudomást az adott kampányról. A következő szint a ”Megértés” amely megadja, hogyan és mit
értett meg a közvetíteni kívánt információkból, mennyire értette meg, amit a kampány közölni
akart vele. A ”Meggyőzés” szintje tartalmazza azokat az elemeket, amelyek meggyőzték a
kampány üzenetének követéséről (a vásárlás szükségességéről), míg a ”Cselekvés” pedig
azokat a tényezőket, amelyek a tényleges cselekvésre (a vásárlásra) bírták rá [13].
2.3 A kutatás célja
Az elemzett szekunder adatok és információk alapján az alábbi kutatási célokat fogalmaztam
meg:
1. Programok és szervezetek specifikumai: Az alkoholizmus prevenciója területén
fellelhető programok azonosítása, speciális jellemzőinek meghatározása az egyes prevenciós
szinteken.
2. Szolgáltatói vélemény és backup elemek feltárása: A szolgáltatók véleménye alapján a
Servuction modell vizsgált elemeinek meghatározása.
3. Fogyasztói vélemény feltárása (esettanulmány): Az erre vonatkozó interjú és a
fogyasztói vélemények összevetése a Száraz November kezdeményezéssel kapcsolatban
4. Fejlesztési lehetőségek feltárása, javaslatok: Fogyasztói és szolgáltatói vélemények
alapján javaslatok és fejlesztési lehetőségek megfogalmazása
3. A kutatás módszertana
Az alábbiakban szekunder és primer kutatásom, valamint az általam készített esettanulmány
módszertani hátterét kívánom bemutatni.
3.1 Szekunder kutatás
Kutatásom során szekunder adataimat döntően online és offline megtalálható szakirodalomból
és egyéb forrásokból gyűjtöttem össze. A megelőzés szintjeinek meghatározásához és az
alkoholizmus jellegzetességeinek feltárásához egészségügyi, ezen belül is közegészségügyi
információkat kutattam. A szekunder kutatás során az elméletek kiválasztásához és
elemzéséhez a szolgáltatásmarketing területén vizsgálódtam, illetve a prevenció szolgáltatás
szempontú megközelítése végett egészségügyi szakirodalmat dolgoztam fel. Epidemiológiai
adataimat döntően a KSH illetve az OECD adatbázisaiból nyertem. Elméleti szempontból a
szakirodalmi információk kellő mértékben megalapozták a kutatást, amelyek segítségével a
hazánkban fellelhető alkoholizmus prevenciójával kapcsolatos tevékenységeket és
programokat be tudtam azonosítani. Ezek alapján terveztem meg primer kutatásom és
választottam ki az esettanulmány alapjául szolgáló kampányt amelyet a kutatási célokra
vonatkozóan vizsgáltam meg.
3.2 Primer kutatás és esettanulmány
Primer kutatásom kvalitatív részében mélyinterjúkat folytattam le olyan, a prevenció különböző
szintjein tevékenykedő egészségügyi szakemberekkel, akik valamilyen az addikció
prevenciójára irányuló programhoz kapcsolhatóak. Az interjúk alanyait a szekunder kutatás
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során detektált programokban való szakmai részvétel alapján választottam ki, azzal a céllal,
hogy feltárjam az alanyok oldaláról az egyes programokkal kapcsolatos szolgáltatói
véleményeket a prevenció különböző szintjein. Interjúalanyaim közül négyen egészségügyi
képzettséggel bírnak és egészségügyben tevékenykednek, egyikőjük pedig gazdasági-műszaki
végzettséggel rendelkező szakember volt. A személyes interjúk 2018. novemberétől - 2019.
márciusáig zajlottak le, melyekből négy darab készült. Hasznosnak tartottam továbbá
felhsználni egy korábbi kutatásomhoz 2016 novemberében készített interjút, amely e-mailes
megkérdezéssel történt. A személyes interjúk körülbelül egy órán át tartottak. Az interjúk
kérdéssora struktúrált volt, vezérfonaluk a szekunder kutatás eredményei és a kutatási célok
alapján lett meghatározva. Fontos kiemelnem azt is, hogy minden interjúalanyom minimum 7
év szakmai tapasztalattal rendelkezik, így véleményük stabilan alátámasztja az ezen a területen
fellelhető szolgáltatói véleményeket. E-mailes interjúmat Dr. Eörsi Dániel (továbbiakban E.D.)
háziorvossal készítettem, döntően a háziorvosi szűrésekkel és a prevenció részét képező
tanácsadással kapcsolatban. Személyes interjúalanyaim Dankovics Gergely Programigazgató
(továbbiakban D.G.) (Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramja-MÁESZ); és
Csapó Éva (továbbiakban Cs.É.) védőnő (Fejérmegyei Önkormányzat: Egészségfejlesztési
Irodától) voltak a primer és szekunder prevenció esetében, akik ezeken a szinteken a programok
működéséről szolgáltak értékes információkkal. Kifejezetten az alkoholizmus prevenciójával
foglalkozó szakemberek esetén a tercier prevenció, azaz már a rehabilitáció területén
tevékenykedő intézményekből kerestem fel interjúalanyaimat, Dr. Bodrogi Andrea
Főorvosasszonnyt/pszichiátert (továbbiakban B.A.) (Ébredések Alapítvány, Kék Pont Drog
Ambulancia), illetve Dávid Ferenc szociológust/biopolitikai műhely Vezetőt és rádióst (Kék
Pont Drog Ambulancia, Tilos Rádió). Az ő veléményükre az alkoholizmus kezelésével, az
emberek motiválásával és pozitív irányba történő befolyásával kapcsolatban voltam kíváncsi.
Az összes személyes mélyinterjút diktafonnal vettem fel, mely után a felvételt visszahallgatva
írásban rögzítettem az információkat, melyeket az eredmények meghatározása szempontjából
tartalomelemzéssel értékeltem ki.
Dávid Ferenc tanulmányom egyik kulcsszereplője, mivel ő az alapítója a Száraz November
(eredetét tekintve közösségi oldalon terjesztett) kampánynak, amelyre a kutatásban bemutatott
esettanulmány épül. A vele készített interjú a szakirodalomban említett DAGMAR modell
alapján az egyes szintekről alkotott szolgáltatói véleményt igyekezett feltárni. Kutatásom
kvantitatív része ugyanezen szintek esetén vizsgálta a fogyasztók véleményét a kampányról
kérdőív formájában. A kérdőív online, kifejezetten a kampány közösségi oldalon létrehozott
csoportjában terjesztve 2019. április elejétől - 2019. május végéig futott. A kitöltés feltétele
tehát (mivel a csoport zárt) a csoporttagság volt. A kérdőív első felében struktúrált illetve
szabadszöveges válaszú kérdésekkel igyekeztem felméri a fogyasztók véleményét a
kampánnyal kapcsolatosan. A kérdőív második felében pedig projektív technikát alkalmazva
igyekeztem megterveztetni a kitöltőkkel saját addikcióra vonatkozó preventív kampányukat,
hogy bizonyos mértékben rálátást nyerjek arra, hogyan képzelnek el egy az igényeiket kielégítő
prevenciós programot. A megkérdezés eredményeit összehasonlítottam a Dávid Ferenccel
készített interjú eredményeivel és a modell alapján kiemeltem a hasonló és különböző
véleményeket, majd ezeket a tanulmány végén, mint következtetéseimet bemutattam.
4. Eredmények
Eredményeimben külön a Servuction modell vizsgált elemeire vonatkoztatva kívánom
bemutatni az interjúk eredményeit, majd a DAGMAR modellel kapcsolatosan a Dávid Fereccel
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készült interjú erre vonatkozó eredményeit ismertetem. Ehhez kapcsoltam szeretném kibontani
az esettanulmányt, amely alapján a vizsgált kampány bemutatását és a kérdőív eredményeként
kapott fogyasztói véleményeket értékelném ki.
4.1 Programok specifikumai és a szolgáltatók véleménye
A primer és a szekunder prevenció szintjén Magyarország Átfogó Egézségvédelmi
Szűrőprogramját (MÁESZ) azonosítottam, mint olyan program, amely a legtöbb embert elérve
az alkoholizmus prevenciójának célját is szolgálja, és 2010 óta működik. A programot
megvizsgálva azonosíthatók a szolgáltatások front- és back office elemei egyaránt. A program
legfőbb célja az, hogy minél több szűrést és vizsgálatot juttasson el a magyar lakossághoz
nemtől, kortól és lakóhelytől függetlenül, melyet egy szűrőbusszal és a köré épült tanácsadásra
alkalmas sátrakkal és egészségpontokkal vesznek körül [14]. D.G. információi alapján ez az
egyetlen mindenre kiterjedő szűréseket tartalmazó ingyenes program az országban, amely 74
szakmai szervezet és több szponzor (pl. gyógyszeripari cégek) támogatásával jött létre. A
helyszíni tanácsadások, illetve a minden résztvevőnek átadott „egészségkönyv” az információ
minél hatékonyabb átadását szolgálják, valamint a szűrések, melyeket a legkorszerűbb
berendezések biztosítanak lehetővé teszik az egészségügyi rizikófaktorok detektálását. A szűrt
adatokat rögzítik, amelyeket visszamenőleg bármikor monitorozhatnak. Front office elemként
fontos a tanácsadók, illetve a szűrést végző személyzet szaktudása és viselkedése is a
lakossággal való találkozás során. A legfontosabb beazonosított back office (azaz a fogyasztó
számára láthatatlan) elemek, amelyek nékül nem valósulna meg a szolgáltatás: a kapcsolati
hálózat, az üzenetküldő rendszer, az adatbázis,
financiális erőforrások, raktárak, és a telephely.
A programokon kívül, a szekunder prevenció java részét ellátó háziorvos és védőnő esetében
fontos, hogy kiemelt figyelmet kell fordítson az alkoholfogyasztásra a önmaga és a család
károsításának elkerülése érdekében is. E.D. és Cs.É. szerint egyaránt fontos a szűrést és
tanácsadást elvégző személy hozzáállása, türelme, kedvessége és tapasztalata a beteggel való
kommunikációban (front office), amely a betegnek biztonságos környezetet nyújtva, őszintébb
magatartásra késztethetik (pl. alkoholfogyasztás gyakoriságának bevallása). Az említett
szakmai szereplők esetében ezért a front office elemek közé tartoznak még a szóróanyagok,
amelyeket ezek a szakemberek terjeszteni tudnak, valamint a vizsgálat helyszínét és a várakozás
helyszínét adó környezet kényelmének biztosítása is jelentős. Mind a védőnők, mind a
háziorvosok esetében a rizikótényezők feljegyzésre kerülnek, amely a betegéletút során,
például ha terápiára vagy egészségkárosodásra kerül sor az alkoholfogyasztás következtében,
visszakövethetők (back office).
A tercier prevenció szintjén az Ébredések Alapítvány illetve a Kék Pont Drogambulancia
munkatársaival beszélgethettem a szolgáltatások specifikumairól. Az Ébredések alapítvány
B.A. elmondása szerint egyéni, családi és csoportos foglalkozásokat, terápiákat tart az
alkoholizmus visszafogása érdekében, míg D.F. szerint a Kék Pont Biopolitikai műhelye2
nagyon hatékony prevenciós programokat és kampányokat indít, amelyek az alkoholfogyasztás
mérséklésére vonatkoznak (ebből a körből választottam esettanulmányomat is). A szakemberek
szerint ebben a stádiumban is a legfontosabb a szakember oldaláról tanusított hozzáállás, illetve
a kényelmes, biztonságos környezet kialakítása a páciensek számára. A foglalkozások

2

Biopolitikai műhely: A Kék Pont Alapítvány holisztikus szemléletű egészség-programjainak szakmai és kreatív műhelye.
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folytonosak, legfontosabb céljuk, hogy minél hamarabb minél nagyobb változást elérve tudják
a betegeket pozitív irányba befolyásolni.
4.2 Száraz November szolgáltatói szemmel (esettanulmány)
Az előbbiekben kifejtett infromációk alapján választottam esettanulmányom alapjául a Száraz
November programot, amely minden év novemberében a hónap időtartamára az
alkoholfogyasztás elkerülésére hívja fel a figyelmet. A program a ma ismert legismertebb
közösségi oldal platformján nőtte ki magát, ma már újságokban, rádiókban és TV-ben is
hirdetik [15]. Eredményként a DAGMAR modellt alapul véve az egyes szintek jellemzőit
kívánom ismertetni a szolgáltató szemszögéből, a D.F.-el készített interjú alapján:
-Információ: D.F. elmondása szerint bár a program a közösségi oldalon lévő
kampányként indult, ma már a rádióból is nagyon sokan informálódnak és szereznek tudomást
a száraz novemberről az online informálódás mellett.
-Megértés: Az interjú információiból és a program webes elérhetőségéből is kiderül a
megértendő üzenet, miszerint a program célja a mértékletesség kialakítása az alkohol
fogyasztásában.
-Meggyőzés: D.F. szerint a legtöbben azért csatlakoznak a programhoz, mert közösség
által gyakorolhatják a mértékletességet, gyorsan és online elérik a platformot, és megoszthatják
egymással élményeiket. Az interjő eredményei egyébként is kiemelték, hogy a program a
közösség erejére építve fogja meg a túlzott alkoholfogyasztás problémáját.
-Cselekvés: Arra a kérdésre, hogy a program mely tulajdonsága készteti a fogyasztókat
tényleges cselekvésre (azaz 30 napig az alkoholfogyasztás mellőzésére), nem csak a
csordaszellemet nevezte meg interjúalanyom, hanem ez esetben merült fel az önkihívás
fogalma is, miszerint az ember a mértékletesség gyakorlásával az önbecsülése növelésére
képes. D.F. kiemelte még azt is, hogy az ivásra való közösségi kényszer ellen is felhasználható
indokként a program, azaz jó hivatkozási alapot ad, ha valaki nem akar társaságban alkoholt
fogyasztani.
4.3.Száraz November fogyasztói szemmel- a kérdőív eredményei (esettanulmány)
Kérdőívem eredményeit 30 fős kitöltés után dolgoztam fel (az esemény pillanatában
valószínűbb a nagyobb kitöltési arány, így a kérdőívet novemberben újra le tervezem futtatni a
csoport körében). Kitöltőim 18- 64 év közötti, akik közül a többség (21fő) 35-54 év közötti
volt. Kitöltőim közül 21 nő és 9 férfi volt. Többségük (19 fő) felsőfokú végzettséggel
rendelkezik. Közülük mindenki fogyasztott már alkoholt, és 16 fő 14-18 éves kora között vált
fogyasztóvá, több mint 50%-uk pedig heti rendszerességgel fogyaszt alkoholt. A kitöltők java
része feltételezhetően a csoport folyton aktív (posztok, történetek megosztása) tagjai közül
került ki. A D.F. programalapítóval folytatott intejú eredményei alapján tettem fel kérdéseimet
kitöltőimnek a DAGMAR modell egyes szintjeire fókuszálva:
-Információ: Az információt tekintve a kitöltők válaszaiból egyéértelműen kirajzolódott
az online felfedezés, miszerint az adott közösségi oldalon vagy egyéb online oldalon találkoztak
először a kezdeményezéssel.
-Megértés: A kitöltők egyértelműen értik a program üzenetét, egy fő kivételével,
mindenki igazolta, hogy a program céja a mértékletesség kialakítása.
-Meggyőzés: A D.F. által felsorolt tényezőket állítássá formáltam, majd megkértem a
kitöltőket, hogy jelöljék be közülük azokat, amelyek miatt részt vettek a programban. Ez szerint
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a közösségben való lét, és élményeik megosztásának, mások élményeinek elolvasásának
lehetősége győzte meg őket a programhoz való csatlakozásról.
-Cselekvés: Arra vonatkozóan, hogy kiderítsem mi bírta a kitöltőket a tényleges
cselekvésre (azaz arra hogy 30 napig nem fogyasztanak alkoholt), egy olyan kérdést
készítettem, melyben be kellett jelölniük, hogy mennyire jellemzőek rájuk az adott állítások.

3. ábra: A „Jelöld be mennyire jellemzőek rád az alábbiak azzal kapcsolatban, hogy
meghoztad a döntést, hogy novemberben nem fogyasztasz/fogyasztottál alkoholt:”
kérdés állításainak erőssége
Forrás: saját ábra
Ez alapján az „Erősebbé tesz, kitartóbb leszek, ha végigcsinálom” és a „Büszkévé tesz,
értékesebbnek érzem magam” állítások kapták a legnagyobb pontértékeket. Ezen állítások
erősségéből az a következtetés vonható le, hogy fontos az önkihívás, ami az önbecsülés
növelésével kiegyensúlyozottabbá teheti az embereket.
4.4. Projektív marketing menedzserek
”Tiszta fej”, ”Nonsze(n)sz”, ”mÉrték!”, ”Józanul”, ”Legyél jelen”, ”Restart”. Ezeket és ehhez
hasonló neveket adtak kérdőívem kitöltői prevenciós kampányuknak, amikor arra kértem őket,
legyenek ők egy ilyen irányú kampány marketing menedzserei. Kampányukat az alábbi módon,
és eszközökkel, tartalommal valósítanák meg:
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4. ábra: Kitöltőim marketing kampányának jellemzői
Forrás: saját ábra
Az ábrából látható, hogy a Száraz November program sikerét szolgáló tényezők a fogysztók
tervezési metódusában is beazonosíthatók, így valószínű, hogy hatékonynak gondolják azokat,
a programmal való kapcsolatuk és tapasztalataik alapján. A kitöltők 100%-a a mértékletesség
kialakítását jelölte meg kampánya céljául, amely megerősíti azt a tényt is melyet a Biolopitikai
műhely is fő üzeneteként közvetít a tiltás elutasításáról és a mértékletesség kialakításának
sokkal nagyobb sikerességéről.
5. Következtetések, javaslat
A szakmai véleményeket összegezve egyértelműen kijelenthető, hogy az alkoholizmusra
vonatkozó prevenciós szolgáltatások esetén kifejezetten a front office összetételében lelhetőek
fel egyedi elemek az egyéb betegségcsoportokra vonatkozó szolgáltatásokhoz képest. Primer
és szekunder szinten fontos az információátadó eszközök és csatornák tartalmának és
kinézetének menedzselése, illetve a szűrések korszerű eszközökkel való elvégzése. Minden
szinten kiemelt szerepet kapott a kellemes és/vagy biztonságos környezet biztosítása, a váró,
orvosi rendelő kinézete, a környezet fogyasztóra irányuló kisugárzása. Elmondható az is, hogy
minden interjúalanyom teljes mértékben tisztában van azzal, hogy a szakmai személyzet
viselkedése döntő elem a páciens gyógyulási folyamathoz való hozzáállásában (függőség
bevallása, gyógyulással kapcsolatos elhatározás). Ezért a többi betegséghez képest még
fontosabb az, hogy hogyan és milyen módon szólítják meg ezek a szakemberek pácienseiket,
hiszen a probléma gyökere a mentális egészség síkján detektálható, emiatt a türelem, a
meghallgatás, a figyelem összpontosítása és a pozitív üzenetek továbbítása kulcsfontosságú.
A vizsgált programot illetően az 5. ábrán láthatjuk a szolgáltató által megjelölt értékeket a
fogyasztók szerinti értékekkel összehasonlítva a DAGMAR modell szintjei szerint.
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5. ábra: a szolgáltató által megjelölt értékek a fogyasztók szerinti értékekkel
összehasonlítva [13]
Forrás: Dutka, S. and Colley, R alapján saját ábra
Az összehasonlítás is egyértelműen igzolja az online platform sikerességét, és azt hogy a
kampány tisztán és világosan képes az általa megfogalmazott üzenet közvetítésére is. A
fogyasztókat nem annyira az online elérés, mint a közösség és az általa nyújtott lehetőségek
győzik meg a programhoz való csatlakozásról. Kiemelt jelenség az önkihívás megélése,
amelyet a hivatkozási alapként alkalmazásnál és a csordaszellemnél is többre értékeltek a
válaszadók. Az eredményeket és a program sikerességét az alábbi diagram is megerősíti, amely
azt mutatja meg, mely állításokat tartották a kitöltők igaznak azok közül, amelyeket D.F.
fogalmazott meg a program alapvetéseivel kapcsolatban:

6. ábra: a szolgáltató által megfogalmazott állítások fogyasztók általi igazolásának
mértéke
Forrás: saját ábra
Összesen egy darab állítást gondoltak többen (16-an) hamisnak, mint igaznak a felsoroltak
közül. Szerintük a sóvárgás megélése nem segíthet számukra az alkohol iránti vágy
megregulázásában. Az állításokat egyéb esetben döntő többségben igaznak gondolták, ami a
program üzenetközvetítési sikereit is megerősíti.
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A kutatásból levont eredmények alapján egy egész országot átfogó kifejezetten csak az
alkoholfogyasztással kapcsolatos prevenciós programra lenne szükség, melynek
részkampányain keresztül (pl. Száraz Novemberhez hasonló) nem csak a fogyasztás
mérséklése, de az alkoholizmus kialakulása is megelőzhető lenne. Az online platform
sikerességének egyértelműsége miatt érdemes lenne ezt a programot az interneten
népszerűsíteni, valamint a közösségi erőre építve pozitív (és nem ijesztő, elrettentő) üzenetet
közvetítő kampányt kialakítani a jövőben, amivel az epidemiológiai mutatók ha nem is azonnal,
de hosszabb távon pozitívabb irányba fordulhatnának a problémára való fókusz növelésével és
az egészségtudatosság megerősítésével egyaránt.
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AZ IDŐSEBB MUNKAVÁLLALÓK MUNKAERŐPIACI
ELVÁRÁSAI ÉS LEHETŐSÉGEI
Drabancz Áron
Budapesti Corvinus Egyetem, Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan Doktori Iskola,
doktorandusz, aron.drabancz@gmail.com
Absztrakt
Számos tanulmány vizsgálta korábban, hogy a különböző nyugdíjreformok miként hatnak
annak fenntarthatóságára, azonban az idősebb korosztály igényeinek és lehetőségeinek
empirikus szakirodalma viszonylag szűk. A tanulmányban székesfehérvári kérdőíves
felmérésünk eredményeit elemzem, melyben az idősebb válaszadók kitértek arra, hogy miként
képzelik el nyugdíjas éveiket. Az elemzés során azt találtam, hogy az időskori foglalkoztatási
rátát meghaladó mértékben szeretnének az időskorú munkavállalók a nyugdíjkorhatár elérése
után is alkalmazásban maradni. A munkavállalók nagy része továbbá úgy véli, hogy a nyugdíjas
korában nem fog jelentősen csökkeni a jövedelme, miközben a legtöbb tanulmány a magyar
nyugdíjrendszer fenntarthatósági problémáit vetíti előre.
A tanulmányban alapvetően a kérdőív egészségügyi és jövedelmi válaszait veszem elemzés alá,
megvizsgálom, hogy Magyarországon az egészségben eltöltött évek száma, illetve a kérdőívben
a válaszadók szubjektív egészségügyi jólléte mennyire van összhangban, illetve az
egészségügyi és jövedelmi helyzet hogyan hathatnak az idősebb korosztály munkaerőpiaci
jelenlétére. Az idősebb munkavállalók jövőbeli szubjektív jólléte, illetve várakozásaik néha
túlzónak tekinthetők, így úgy vélem, hogy a várt foglalkoztatási ráta növekmény a 65 év feletti
korosztály körében csak részben realizálódhat.
Jelen publikáció/kutatás az Európai Unió, Magyarország és az Európai Szociális Alap
társfinanszírozása által biztosított forrásból az EFOP-3.6.2-16-2017-00017 azonosítójú
"Fenntartható, intelligens és befogadó regionális és városi modellek" című projekt keretében
jött létre.
Kulcsszavak: elöregedés, humán tőke, időskori munkavállalás, kérdőív, nyugdíjrendszer
1. Bevezetés
A neoklasszikus elmélet Solow (1956) modelljében a munkaerőmennyiség egy meghatározó
tényezője a gazdasági növekedésnek. A korábbi évszázadok szinte töretlen
népességnövekedése után azonban az elkövetkező években térségünkben már jelentősen fog
csökkeni (-12%) a népességszám. További kihívás, hogy a népesség struktúrája is lényegesen
meg fog változni: míg a munkaképes korúak (16-64 éves korosztály) száma 2080-ig várhatóan
27%-kal csökkenhet, addig a 65 év és efölötti korosztály létszáma 42%-kal növekedhet (Saját
számítások Eurostat (2019) adatai alapján). Emiatt számos tanulmány vetette fel azt, hogy a
változás miatt a magyar nyugdíjrendszerhez kapcsolódó költségek jelentősen növekedni
fognak, jelen nyugdíjrendszerünk nem fenntartható (Varga, 2014; Kreiszné et. al. 2015).
Azonban viszonylag kevés kutatás (Aegon, 2015; GKI, 2018) foglalkozott az idősebb
korosztály munkavállalási szándékával, illetve, hogy mely tényezők befolyásolják az
időskorúak munkaerőpiaci jelenlétét.
A tanulmányban ezt a problémát vizsgálom meg egy Székesfehérváron és környékén 2018 első
félévében, az 50 éves és idősebb munkavállalók (alkalmazásban levők, egyéni vállalkozók,
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vagy bármely törvényes konstrukcióban dolgozók) körében végzett felmérés kapcsán.
Kutatócsoportunk a felmérést kérdezőbiztosokkal végezte, így lehetőségünk volt rá, hogy az
interneten is megválaszolható egyszerűbb kérdések mellett bonyolultabb kérdéseket is
feltegyünk.
Kérdőívünk 5 nagy fejezetből állt és számtalan információt tartalmaz, de jelen cikk csak az
időskorúak munkavállalási szándékával, várható munkajövedelmével, egészségügyi
helyzetével és szubjektív jólétével foglalkozik.
2. Irodalmi áttekintés
Magyarországon és a környező tagállamokban az időskorúak száma és társadalmon belüli
részaránya növekvő (lásd 1. táblázat), miközben ezen országok népességszáma alapvetően
csökken. Míg ma 4 munkaképes korúra jut egy időskorú, addig várhatóan 2050-ben már 2
munkaképes korúnak kell eltartani egy 65 évnél idősebb személyt (Eurostat, 2019).
Kreiszné és szerzőtársai (2015) cikkükben arra a következtetésre jutottak, hogy a
magyarországi elöregedési folyamatok mértéke összességében el fog maradni a környező
tagállamok, illetve nyugat-európai országokétól, azonban az elöregedés hosszú távon várhatóan
jelentősen csökkenti a munkakínálatot, rontja a növekedési kilátásokat, illetve dezinflatórikus
hatású. Varga (2014) tanulmányában rámutatott, hogy az elkövetkező évek demográfiai
folyamatai a nyugdíjrendszer finanszírozhatóságát egyre inkább megkérdőjelezik, fokozódó
teher fog megjelenni az állami költségvetésben. Bajkó és szerzőtársai (2015), illetve
Freudenberg és szerzőtársai (2016) hasonló eredményekre jutottak cikkükben: a
nyugdíjrendszer egyenlege hosszabb időtávon negatív és a kiadások egyre inkább meg fogják
haladni a bevételeket, a rendszer egyensúlya fel fog borulni.
1. táblázat. Az időskorúak száma és társadalmon belüli aránya a kelet-középeurópai térségben 2015-ben és 2080-ban.

EU-28
Bulgária
Csehország
Horvátország
Lengyelország
Magyarország
Románia
Szlovákia
Szlovénia

Időskorúak száma
2015
2080
95 981 443
151 107 201
1 440 329
1 417 135
1 880 406
2 788 211
795 147
1 048 758
5 859 706
9 546 746
1 764 232
2 516 072
3 375 500
4 153 788
756 879
1 452 088
369 386
554 161

Időskorúak társadalmon belüli aránya
2015
2080
18,88%
29,13%
20,00%
30,85%
17,84%
28,52%
18,82%
32,01%
15,42%
32,87%
17,90%
28,95%
16,99%
28,59%
13,96%
30,80%
17,91%
28,59%

Forrás: Eurostat (2019) alapján saját számítás.
Azonban viszonylag kevés tanulmány vizsgálja meg azt, hogy a nyugdíjrendszer
fenntarthatóságával kapcsolatban milyen percepció vannak az idősebb munkavállóknak, illetve
a változás miatt milyen folyamatok indultak el az idősebb munkavállalók körében a jövőbeli
szerepükkel kapcsolatban. A felmérések közül kiemelendő az Aegon 2015-ben készült
felmérése. Az Aegon Nyugdíjfelkészültségi Kutatása (2015) 4 kontinens 15 országának 16 000
válaszadója alapján készítette el jelentését, melyben a résztvevők a nyugdíjjal kapcsolatos
elvárásaikhoz kapcsolódóan válaszoltak kérdésekre. A jelentés szerint a válaszadók nyugdíjba
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vonulási szándékát erősen meghatározza, hogy az adott országban mi a hivatalos
nyugdíjkorhatár: a válaszadók nagy százaléka kíván a törvényi nyugdíjkorhatár idejében
nyugdíjba vonulni. A nem nyugdíjas, de idősebb generációk körében egyre népszerűbb a
fokozatos vagy rugalmas nyugdíjazás népszerűsége, azonban a munkáltatók egyelőre kevés
erőfeszítést tesznek a fokozatos nyugdíjrendszer bevezetéséért (Aegon, 2015, 5-6.). A felmérés
alapján a magyar munkavállalók körében is népszerű a rugalmas nyugdíjazás, a magyar
válaszadók 57%-a szívesen lépne át fokozatosan a nyugdíjas éveibe.
A másik témában született kérdőív 250 nyugdíjas megkérdezésével a GKI gondozásában
készült el. 2018 júniusában a GKI kérdőíves felmérésében azt találta, hogy a nyugdíjasok 80%a egyáltalán nem vállalna semmilyen munkát. 11%-uk azonban részmunkaidős állásban, 5%uk kötetlen munkaidőben, 2%-uk távmunkában, illetve maradék 2%-uk teljes munkaidőben is
dolgozna (GKI, 2018). Összességében a munkavállalásra potenciálisan igen választ adók 20%a igencsak jelentős, Magyarország 2,5 milliós nyugdíjasából 500 000 potenciálisan dolgozna.
Ez jelentősen meghaladja az időskorúak jelenlegi foglalkoztatási adatait, hisz Magyarországon
az időskorú munkavállalás a 65-69, illetve a 70-74 éves korosztályban ma csupán 5,8, illetve
3% (KSH, 2019).
3. Kérdőív alapstatisztikái
Az általunk Székesfehérváron és környékén 2018 első félévében, 50 éves és idősebb
munkavállalók (alkalmazásban levők, egyéni vállalkozók, vagy bármely törvényes
konstrukcióban dolgozók) körében végzett felmérésünk hasonlóan pozitív képet fest az idősek
munkavállalási szándékáról. A 162 fős minta habár kicsiny, alapvetően az idősebb korosztályra
fókuszált: A válaszadók 41% volt idősebb, mint 60 éves, 59%-a pedig 50-59 éves korosztályba
tartozott. A legidősebb kitöltő 74 éves, a legfiatalabb 50 éves volt a kérdőív kitöltésekor. A
mintában voltak nyugdíjas munkavállalók is, összesen 30 megkérdezett volt nyugdíjas és
egyben munkavállaló. Magyarországon 2018 első félévében a megfelelő hosszúságú szolgálati
viszonnyal rendelkezők esetében 63,5 év volt a nyugdíjkorhatár1, amit 2022-ig fognak
fokozatosan 65 évre emelni (2009. évi XL. törvény). Mintánkban ezeket a korhatárokat tekintve
38 megkérdezett fő jelezte, hogy a saját nyugdíjkorhatárnál tovább szeretne dolgozni. Emellett
31 megkérdezett válaszolt úgy, hogy nyugdíjkorhatár elérésekor nyugdíjba vonul, ám utána is
még munkaviszonyban szeretne maradni. Összesen a két halmaz metszete 69 megkérdezett,
vagyis a nem nyugdíjas munkavállalók 52%-a nyilatkozott úgy, hogy a törvényileg előírt
nyugdíjkorhatár után is a munkaerőpiacon marad.

2. táblázat: A 2018. I. félévében lefolytatott székesfehérvári minta összetétele
A minta összetétele
Válaszolók
A válaszolók
száma
százalékában
Nyugdíjkorhatár elérése után nem menne
38
23,45%
nyugdíjba
Nyugdíjkorhatár elérése után nyugdíjba
31
19,14%
menne, ám tovább dolgozna

A nők azonban már 40 éves munkaviszony alapján is nyugdíjba mehettek, aminek a következtében a minta
egyes tagjai 63,5 évesnél fiatalabban is nyugdíjba mehettek.
1
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Nyugdíjkorhatár elérése után nyugdíjba
63
menne, és nem dolgozna tovább (III. csoport)
30
Jelenleg is nyugdíjas
162
Összesen
Forrás: Saját számítás a 2018. évi székesfehérvári felmérés alapján.

38,89%
18.52%
100%

A munkavállalással kapcsolatban pozitívan nyilatkozók aránya igen jelentős a GKI felméréssel
egybevetve. A kérdésfeltevés, illetve mintavételi különbségeken túl a különbség okát
magyarázhatja, hogy a GKI felmérés eredményei a nyugdíjas válaszadókra vonatkoztak, jelen
felmérésben azonban fiatalabb, nyugdíj előtt 5-15 évvel álló munkavállalók is szerepeltek. Az
elöregedés miatt a fiatalabb munkavállalóknak a nyugdíja kevésbé biztosított, mint a jelenlegi
nyugdíjasoknak, így ez magyarázhatja a magasabb pozitív válaszadást. Továbbá a magasabb
válaszadási arány oka lehet, hogy az idősebb munkavállalók túlbecsülik jövőbeli aktivitási
rátájukat, hisz a munkából származó jövőbeli terheik nehezebben megbecsülhetők, mint a
nyugdíjas koruk után várható fizetésük. Így a döntésük jelenbeli meghozatalakor talán kevésbé
veszik számításba ezen bizonytalanságot, miként jövőbeli fizikai/szellemi képességük
romolhat, nyugdíjas korukig unokájuk születhet vagy korosztályuk, társasági csoportjuk nagy
része nyugdíjba vonul. Ezen jövőbeli eshetőségek mind erősíthetik egy munkavállaló nyugdíjba
vonulási szándékát, melyeket a megkérdezett a válaszadáskor még nem ismert, vagy ennek
valószínűségét nem számszerűsíti. Továbbá amennyiben a munkavállalók a nyugdíjba vonulás
időpontjáról hiberbolikus diszkontálást alkalmazva döntenek, amely jellemző emberi
viselkedési forma (Van den Bos és McClure, 2013), a bevételeket és költségeket racionálisan
mérlegelve is ma még a további munka lehetőségét választják, azonban a nyugdíjkorhatárt
elérve nyugdíjba vonulnának.
A jelenlegi időskorú aktivitási ráta, illetve a megkérdezettek válaszainak jelentős eltérése
azonban talán még így is előrevetíti az idősebb korosztály foglalkoztatási rátájának jövőbeli
növekedését. Ezt támasztja alá az Ageing Europe 2018 (2017) elemzése is, mely szerint
Magyarországon 2070-ig a 20-64 évesek foglalkoztatása 7,9%-ponttal, ám a 55-64 éves
korosztály foglalkoztatása 28%-ponttal növekedhet, továbbá a 65-74 éves korosztály
foglalkoztatási rátája átlépheti a 10%-ot. A bővülés mértéke azonban jelentősen elmarad a
korábbi felmérések és kérdőív eredményei alapján előzetesen implikáltól.
A székesfehérvári kérdőív válaszai alapján a később nyugdíjas munkavállalók rugalmasabb és
alapvetően nem teljes állásban tevékenykednének, akárcsak az Aegon (2015) felmérés
budapesti válaszadóinak 57%-a. A székesfehérvári felmérésben résztvevők 53,3%-a
nyilatkozott úgy, hogy nyugdíjba vonulása után is ugyanazt a munkát végezné, csak
rugalmasabb feltételek mellett, 24,4%-uk pedig más, kevésbé megterhelő munka után nézne.
Az eredmények a GKI (2018) felmérését is alátámasztják, mely szerint a nyugdíjasok számára
alapvetően a rugalmasabb és 40 óránál kisebb óraszámú munkák a vonzóak.
4. Szubjektív egészségügyi állapot, várható jövedelem és szubjektív jólét
Habár a születéskor és 60 évesen várható élettartam, illetve az egészségben eltöltött élettartam
kisebb megszakításokat leszámítva is folyamatosan növekszik Magyarországon, az
egészségügyi állapot még mindig jelentős korlátozó tényező lehet az idősebb korúak
munkavállalási szándékában. Ugyanis az egészségben eltöltött élettartam, még ma is
alacsonyabb Magyarországon, mint a törvényi nyugdíjkorhatár (férfiak esetében 59,6, nők
esetében 60,8 év az Eurostat (2019) 2017-es adatai alapján). A 65 éves korosztály esetén pedig
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Magyarországon a férfiak átlagosan még 14,2, a nők pedig 18,2 évre számíthatnak. Azonban
ebből mindössze átlagosan az első 6,4 év, amikor korlátozottság nélkül élhetik öregkorukat, a
fennmaradó 7,8, illetve 11,8 évben mérsékelten korlátozott, illetve súlyosan korlátozott
állapotuk már akadályozhatják őket a munkavállalásban (Statisztikai Tükör, 2015).
A székesfehérvári kérdőívben a válaszadók szubjektív egészségügyi állapota azonban
viszonylag jónak tekinthető, a válaszadók 95%-a ítélte meg egészségügyi állapotát legalább
közepesnek (lásd 1. ábra).

Egészségügyi állapot
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

1, nagyon
rossz

2, gyenge

3, közepes

4, kielégítő

5, kiváló

nem tudja

1. ábra: A válaszadók a szubjektív egészségügyi állapota.
Forrás: Saját számítás a 2018. évi székesfehérvári felmérés 3.1-es kérdése (Ítélje meg, hogy
az Ön egészségügyi állapota hol helyezkedik el?) alapján.
A válaszadók pozitívizmusa a jövőbeli életminőség kapcsán is megjelenik, ugyanis a
válaszadók csupán 7,4%-a nyilatkozott úgy, hogy a nyugdíjaskorban az életminősége
lényegesen rosszabb lesz, mint jelenleg. Továbbá a válaszadók 48%-a szerint az életminőségük
nem fog egyáltalán változni nyugdíjba vonulásuk után (lásd 2. ábra)

Várható nyugdíjas életminőség
90
80
70
60
50
40
30
20

10
0
1, sokkal
rosszabb

2, kissé rosszabb 3, ugyanolyan

4, jobb

5, sokkal jobb

nem tudja

2. ábra: A válaszadók a várható életminősége
Forrás: Saját számítás a 2018. évi székesfehérvári felmérés 5.15-ös kérdése (Nyugdíjasként
várhatóan milyen életminősége lesz a jelenlegihez képest 1-5-ig skálán?) alapján.
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Ezt egybevetve azzal, hogy jelenleg az egy nyugdíjas ellátottra eső nominál összeg csupán
58,3%-a a nettó nominális kereseteknek, így talán túlzó a várakozás az idősebb munkavállalók
körében, hogy élethelyzetük nem válik rosszabbá (KSH, 2019). Ezt enyhítheti valamennyire,
hogy a felmérésben a válaszadók 75%-a nyilatkozott úgy, hogy van valamilyen megtakarítása
öregkorra. Azonban a válaszadók szerint, nyugdíjaskorukban a legfőbb bevételi forrásuk az
időskori nyugellátás lesz, tehát életminőségük jelentősen függni fog az aktuális
nyugdíjszabályozástól, nyugellátás nagyságától

Fontosabb jövedelemforrások nyugdíjaskorban
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
A legfontosabb
jövedelemforrás a saját
nyugdíj

A saját nyugdíj fontos
jövedelemforrás

saját nyugdíj

A legfontosabb
jövedelemforrás a saját
munkajövedelem

A saját munkajövedelem
fontos jövedelemforrás

saját munkajövedelem

3. ábra: A válaszadók a várható életminősége
Forrás: Saját számítás a 2018. évi székesfehérvári felmérés 5.17-es kérdése alapján
5. Következtetések és javaslatok
Több magyar tanulmány is rámutatott arra, hogy a magyar nyugdíjrendszer hosszú távú
fenntarthatósága megkérdőjelezhető, azonban az időskori munkavállalók jövőbeli
munkaerőpiaci elvárásairól viszonylag kevés felmérés, tanulmány készült. Jelen tanulmány
célja ezen irány erősítése, a székesfehérvári kérdőív elemzése az időskorúak munkavállalási
szándékának, várható munkajövedelmének, egészségügyi helyzetének és szubjektív jólétének
szempontjából. A kérdőív eredményei nagyrészt összhangban vannak a korábbi felmérésekkel
(Aegon (2015) és GKI (2018)). Több időskorú nyitott munkavállalásra, mint aki jelenleg
dolgozik, így a jövőben a 65 év felettiek foglalkoztatottsága erősödhet. A rugalmas
munkavállalási lehetőségek széles körű elterjedése még inkább segíthet abban, hogy a
nyugdíjasok munkaerőpiaci aktivitása erősödjön. Azonban a válaszadók valószínűleg
túlbecsülik jövőbeli aktivitási lehetőségüket, illetve túlságosan pozitívan ítélik meg jövedelmi
helyzetüket is. Elmondásuk szerint jövedelmük nagyrészét az állami nyugdíj fogja kitenni, ami
még kétségesebbé teszi jövőbeli helyzetüket a nyugdíjrendszer fenntarthatatlansága miatt.
Köszönetnyilvánítás
A kutatást az EFOP-3.6.2-16-2017-00017 azonosítószámú „Fenntartható, intelligens és
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Abstract
Importance of human capital has increased significantly with the start of the new millennium
by representing one of the key elements of modern economies in the 2000s. Developed
countries have started to focus their attention on skill-intensive industries to gain and maintain
sustainable leadership in the world’s economy. The main reason for focus and attention on the
human capital in this era can be explained with the transformation of the business environment
from the labor-oriented theory into the theory of knowledge.
Currently, it is a matter of the fact that knowledge is recognized as one of the essential
fundamental resources of all kinds of businesses. In this knowledge-oriented business
environment, the human capital possesses the ability to manage the knowledge in the context
of skills, quality, talent, and motivation they carry. Therefore, it is essential for all organizations
and companies to employ qualified human resources who can manage the knowledge most
efficiently and productively to reach success in their businesses. Considering that, developing
a deep understanding of the human capital by the necessity of the new era and building effective
management of human resources can play a central role in the success of the organizations and
companies by increasing the organizational performance and providing a sustained competitive
advantage in the world’s economy.
Keywords: human capital, human resources management, organizational performance,
competitive advantage, company performance
1. Introduction
Human capital is a term which plays a vital role in both microeconomics and macroeconomics.
With the start of the new millennium, education and human capital have strengthened its
important position more and more by representing the key elements of modern economies. In
this context, skill-intensive industries have been the main focus area of developed countries to
be able to maintain their leadership in the business arena. Therefore, transforming to an
information society has been the primary goal of the modern societies in which information and
knowledge are critical inputs and outputs of almost all economic processes.
Today’s business environment is centered around the theory of knowledge, which took the
place of the labor-oriented theory. Talent and motivation can be seen as the main characteristics
of modern society environment, which lead people to create new ideas and serve as individual
products and services. Having employees with high, quality human capital who can manage
knowledge efficiently is the primary necessity in order to benefit from the advantages of the
knowledge-oriented system. Considering that knowledge can be recognized as one of the most
valuable sources of a company, and the knowledge belongs to the employees, effective
management of human capital puts human resources management in a key strategic position.
Therefore, human resources activities play a central role in increasing organizational
performance by boosting employees’ capabilities and commitment to the company.

224

In this context, this paper aims to conduct a literature review to develop an understanding on
the changing perception of the human capital concept in the new millennium and how it is
aligned with the human resources management and its practices in the organizations. The
concepts of human capital and human resources management are analyzed theoretically, and
the impact of effective human resources management for the organizations are provided in
accordance with the organizational performance and sustainable competitive advantage.
2. Theoretical Background
2.1. The Concept of Human Capital
Origins of the concept of human capital date back to macroeconomic development theory. In
the 1950s, the main production factors were land, labor, physical capital, and management
(Becker, 1964; Mincer, 1962). However, in the 1960s, economists had a struggle in bringing
an explanation to the growth of the US economy by using the primary production factors of the
period (Schultz, 1961). The perception of physical capital as the most important factor of
economic success was defied by empiric work of Becker (1964), Schultz (1961) and Mincer
(1974). The main presumption of the human capital theory was to take people’s learning
capability as a comparable value with other resources of good and services production process
(Lucas, 1990).
Human capital, as a microeconomic term, refers to skills and knowledge developed by people
during their education and training. It can be defined as knowledge, skills, attitudes, and other
acquired traits, which contributes to production (Bowles, et al., 2001). According to Blundell,
et al., (1999), human capital has two main components as early ability acquired or innated, and
skills acquired through formal education or training on the job, which complement each other
firmly. As suggested by Ishikawa and Ryan (2002), the stock of human capital is mainly
determining the factor of the earnings of individuals.
‘’Human Capital’’ term in modern economics literature was used by Schultz (1961) first time.
Spendings for human capital has been defined as an investment rather than consumption. Also,
the first conceptual framework, which estimates the value of assets as part of human capital
was introduced by Weisbrod (1961) in the same year by integrating capital values of people
into an analytical function.
The human capital theory is applied to economics first time by members of the Chicago school,
Becker and Mincer. Becker’s (1964) model of individual investment brought a unique approach
into human capital theory in which human capital was taken as something similar to ‘’physical
means of production’’. Meaning of making an investment in human capital for Becker (1962)
is ‘’all activities that influence future real income through the embedding of resources in
people’’. According to Weisbrod (1966), spendings on education, training, information, health,
and labor mobility can be counted as human capital investments.
Lynch (1991) suggests that there are three ways of developing human capital as formal
schooling, on-the-job training, and off-the-job training. In the future, it is expected to regain
benefits of all these investments on the individuals. The key factor of Becker’s model (1964) is
that main purpose of investment on education is the expectation of having higher rates of
earnings in the long term by preceding time and possible gains in the of investment.
The central assumption of the human capital theory is that as a result of their investments in
training and education, individuals with higher human capital will be more productive by
increasing their abilities which will also give them the opportunity of having higher earnings
compared to unskilled individuals. According to the remark of Becker (1993), schooling helps
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individuals to increase their earnings and productivity by developing their skills and
knowledge, which lead to developing a better understanding of analyzing problems.
The human capital concept also states that the collection of physical capital has no value without
any individuals who have required capabilities to utilize the money and equipment. Legge
(2005) emphasizes that the success of any organization relies on the quality of the employees
since the quality of output is determined by the quality of input.
In summary, human capital theory is developed by Becker (1964), and its significance has
continuously increased in all over the world due to emphasis on education and training as a
capital source. It is possible to bring an explanation to the rapid development of Asian countries
in the 1970s and 1980s with the help of human capital theory by taking high investments of
these countries in human capital as the focal point (Robert, 1991). The human capital theory
challenges the main assumption of organizations which is a tendency to minimize training and
development costs and it changes this approach into regarding training and development as
returnable investments by accepting it as part of organizational investment capital.
2.2.. The Concept of Human Resource Management
Human resources management can be defined as policies, practices, and systems, which has an
influence on employees’ behaviors, attitudes, and performance (Hollenbeck & Wright, 2011).
In other words, the process which includes employing people, training, and compensation of
them, developing policies and strategies to earn their commitment and influencing practices of
people in the company (Frasch, et al., 2009). It is common to encounter reference of ‘’people
practices’’ in many companies. It may be mentioned about several important HRM practices as
a support provider to the business strategy of the company. In this context, human resource
planning as determination of number of employees with particular knowledge and skills
according to needs of the company; recruiting as attracting potential employees, selection as
making a choice between them; training and development as providing employees necessary
training about how to perform their jobs and prepare them to expectations of the job description;
performance management as evaluation of employees to follow their performance for quality
improvement purposes; compensation as rewarding employees as result of their excellent
performance; and employee relations as creation of a positive work environment which will
help employees to perform their best, can be counted as essential practices of HRM. An
organization’s performance relies on good management of these practices since the efficiency
of HRM will not only ensure the satisfaction of employees and customers but also create a more
innovative and productive organizational environment (Hitt, et al., 1998; Delaney & Huselid,
1996).
Evolution and development of human resources management practices date back to 1900s in
which European economy was developing rapidly which emerged the necessity of a new
different approach on the efficiency of human management practices in the rising labor market
of the time (Roethlishberg & Dickson, 1939). Considering the economies of the period focused
on preparations for the First World War and the post-war period, a wide range of skilled, well
organized and the disciplined labor force was required for the industrial production.
Consequently, evolution and development in management of labor were driven by all the
aforementioned factors which resulted in identification of four stages as welfare stage in
industrial age, change of focus from welfare to personnel administration, evolution and
development of personnel management and change to human resource management (Chruden
& Sherman, 1984; Cuming, 1985).
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Especially over the last twenty years, there have been many significant changes in the human
resources management field, which only increased the importance of HRM more in the
organizations of the new millennium. In the past, whereas HRM was recognized as processing
payrolls or filling enrollments forms of employees, now HRM has means of making a
significant impact as playing a critical role in the business strategy of the organization on its
road to achievement (Frasch, et. al., 2009).
Philosophy and practices of human resource management are based on six elements as
ownership, business or organizational strategies, considering employees as assets, getting
additional value from employees, employee commitment and building an influential
organizational culture. First of all, human resource management’s ownership should belong to
top management who will be capable of managing and driving the practices for providing
efficiency of people management in an organization. Then it is critically essential to have a
business and organization strategy to be able to develop a strategic approach towards managing
human resources. On the contrary to traditional personnel management theory, employees
should be seen as assets which have the capability of creating added value to the production of
the organization rather than regarded as a cost to avoid. Therefore, investing in people should
be considered necessary as much as investments in other resources, which will result in getting
more added value. Finally, the commitment of employees plays a vital role on the path to an
organization’s success which will not only help to develop a robust organizational culture but
also it will significantly increase the productivity of employees (Itika, 2011).
Philosophies above also give an idea regarding objectives of human resource management since
they are originated in accordance with the philosophies, which played an essential role in the
rise and development of HRM both as a discipline and profession. First of all, the main aim of
HRM is to fulfill organizational objectives such as organizational mission, vision, and goals
with the contribution of employees as valuable instruments towards success. The second
objective is about the ability to utilize the potential of employees entirely, which is a typical
characteristic of successful organizations. The third objective is regarding the commitment of
employees to their jobs and organization, which is an essential factor in providing an ideal
working environment for employees where they can maximize their productivity in harmony.
The fourth objective is concerning a robust organizational structure, which will allow
employees to understand the norms and values of the organization better and earn their loyalty.
The fifth objective is wise allocation of scarce resources of the organization to avoid waste of
resources and maximize efficiency. The sixth objective is ensuring togetherness in the work
environment in order to create synergy at all levels of the organization. The last but not least,
reaching organizational excellence by taking innovation, creativity, teamwork and high quality
into consideration meticulously can be mentioned as another objective of an organization (Beer
& Spector, 1985; Cuming, 1985; Armstrong, 1995; Dessler, 2005).
Concerning the responsibilities of human resource management, we can make mention of it in
three categories as administrative services and transactions, business partner services, and
strategic partner. Administrative services and transactions refer to executing specific
administration tasks efficiently by keeping up the high-quality work with professional
expertise. Business partner services require the development of HR systems, which will work
effectively in order to ensure that the organization reaches its goals following the needs of the
business. Finally, strategic partner role of human resources management is associated with
giving the organization a competitive advantage by developing an understanding through
required forms and practices of human resources in order to contribute business strategy by
taking the business sector and its competitors into consideration (Lawler, 2005).
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3. Impact of Human Resources on the Organizational Performance
The concept of human resource management recognizes employees as resources of the
organization. In this context, human capital means employees of the organization in association
with training, experience. These are the qualifications of the employees, which has the potential
of adding economic value to the organization. No matter which sector organization takes place,
any production of goods and services can only be maintained with the employees who have
specific qualities, training, and experience. Considering all that human resource management
has a significant role in an organization by monitoring performance indicators as well as having
a high impact of the choice of employees and their practices (Hollenbeck & Wright, 2011).
The traditional approach of managers and economists to human resource management has been
seeing it as a necessary cost rather than a valuable source to their organizations. Despite
recognizing economic value regarding the availability of capital, equipment, technology, and
facilities, there have been some researches which revealed the importance of HRM practices
(Cascio, 1991). Processes of recruitment, payment, training, and evaluation of performance are
important factors which have an impact on motivation and productivity of the employees. The
companies which are seeking competitive advantage in the sector should not only invest in new
technologies anymore but should also give great importance to investments in the training of
employees to improve their human capital (Youndt, et al., 1996). Therefore, it can be interpreted
that the efficient management of human capital may be a fundamental factor of organizational
performance (Adler, 1988). Especially in modern organizations, the importance of human
capital can be seen more clearly since they tend to have more dependency on skills and
commitment of employees in the process of value creation (Snell & Dean, 1992).
What makes human resource management a great value towards the success of an organization
is specific qualities of human capital. Determining factor to success for an organization in terms
of business strategy is having a sustainable competitive advantage, and it consists of 2 elements.
The first element is to be better at something than competitors who share the same sector. The
second element is to be able to sustain this advantage for a period of time. As a result, the
organizations that have valuable human resources with higher accumulation of human capital
can potentially have a competitive advantage as well. The reason for providing such an
advantage to organizations underlies in the characteristics of human resources which also show
the great potential it has. The first of these qualities is regarding the value of human resources
since the most important functions and services are carried through employees. Human
resources are also rare, and it cannot be imitated since it is not easy to have potential employees
with a high level of skills and knowledge and to imitate human resources system of a
competitor. The fourth and last quality is that there are no suitable substitutes for human
resources since it is challenging to replace well trained, committed, and skilled employees with
another source (Hollenbeck & Wright, 2011).
It can be concluded that having an efficient human resources management will be underlying
factor of creating a high performance system in an organization which will lead to sustainable
competitive advantage in the sector by putting all elements of the organization in work
harmoniously and ensuring recruitment of people with required skills and knowledge as well
as developing training programs to increase teamwork, communication and commitment to
organizational culture.
According to several types of research, it is understood that education and training has a crucial
role in both the performance of employee and company (Becker, 1993; Schultz, 1961; Mincer,
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1974). As mentioned before, research of Becker (1964) has been a turning point in the employee
development theory. There have been other researches done which revealed positive results
regarding the correlation between the performance of individuals and company.
The argument of human resources activities are the critical factor in the performance of the
employees is still open to debate. There are two different approaches in this matter, which are
the universal approach and contingency approach, trying to bring an explanation to the
relationship between human resource management and organizational performance by
competing with each other. While universal approach draws attention to a direct correlation
between performance and human resources, contingency approach’s primary assumption is that
it is the strategy of an organization which defines the impact of human resource practices on
performance, either positively or negatively. Although it seems that universal and contingency
perspectives defend different arguments against each other, we still cannot avoid
complementary points that they have. There are plenty of researches which proved the direct
impact of human resource practices on organizational performance (Youndt, et al., 1996).
Nevertheless, there is a consensus about the contribution of human capital towards the success
of an organization by implementing some policies and practices through human resources
management. In other words, it is assumed that human resources management has the ability to
influence the performance of the organization through some internally applied policies and
practices (Baird & Meshoulam, 1988).
According to the resource-based approach, it is assumed that human capital can be used as an
enhancing factor in providing a competitive advantage to an organization (Barney, 1991).
Human capital as a unique resource, challenging to substitute and replicate, can play a central
role for having a sustainable competitive advantage if an organization can manage its
employees efficiently to create added value in the production process. Professional human
resources activities can be implemented efficiently to recruit highly skilled employees and to
develop their knowledge with the help of training whereas strategic human resources activities
can be applied to protect their systems from easily being copied by other competitors (Wright
& McMahan, 1992).
In this matter, the question of how an organization can manage to maximize the efficiency of
their human resources management emerges. It is just followed by inquiry of how an
organization can choose and implement convenient human resources management practices.
The main and primary condition of having effective human resources management is the
possession of highly skilled human resources management members with superior capabilities
(Lawler, 1992). In this context, there are two types of HRM staff capabilities mentioned in the
literature, which are professional HRM capabilities and business-related capabilities. At first,
it is suggested that professional capabilities HRM members have are not only enough for
executing professional HRM practices but also adequate to be able to develop and implement
HRM practices effectively. With the emergence of strategic HRM approach, the sufficiency of
HRM with just professional capabilities is questioned concerning effective implementation and
development of human resources practices. This has led to the rise of business-related
capabilities for HRM, which will potentially ensure comprehension of human resources
member in accordance with the needs of the business (Schuler, 1992).
While previous works pointed out the importance of human resources for an organization to
establish a competitive advantage, on the other hand, Bailey (1993) discussed limitations of
human resources management’s contribution to the performance of an organization. Bailey
draws attention to the term of underutilization which means that human resources are
‘’underutilized’’ quite often since employees cannot manage to perform their full potential in
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general. Therefore, the outcome of organizational efforts to increase the performance of
employees through human resources practices can be less than expected compared to associated
costs due to underutilization. Another argument remarked by Bailey (1993) was that in a work
environment where jobs are predetermined, the value created by even highly skilled and
motivated members of HRM would be limited since they would not have the opportunity of
showing an exceptional performance due to being trapped in the boundaries of business
patterns. Therefore, HRM should not only focus on increasing the organizational performance
through practices but also should revise organizational structures to turn them into a more
flexible system where people are encouraged to participate and improve their job performance
(Huselid, 1995).
4. Research Methods and Research Methodology
In this study, a literature review is carried out to develop an understanding on the importance
of human resources management for organizations in the context of human capital theory by
examining the characteristics, variables, approaches, concepts and conducted research in the
literature. As of theoretical character of the study, the paper is based on the systematic review
of the literature. Secondary data like journals, papers, websites, and various magazines were
the primary sources used in the study to bring an explanation of the relationship between human
capital and human resources management and its impact on organizational performance.
Considering that this study focuses on conducting a literature review, an empirical analysis is
not presented yet. In accordance with the idea of supporting this paper in the future with
empirical research, the model developed by Guest in 1987 would be a suitable model for the
implementation in the empirical research. Guest model examined the impact of HRM policies
on human resources and organizational performance. Employee commitment was recognized
as a key factor for reaching the targets of the organization. Therefore, investment on human
capital could make a significant positive impact on the dedication and quality of the employees,
which would also positively impact the performance of an organization through ensuring to get
the highest performance by the employees, enabling cost efficiency, decreasing the level of
turnovers, absence, and complaints.
Finally, a research model could be developed by taking human capital investment in training
and development as an independent variable and organizational performance as a dependent
variable. Employee dedication and commitment could be taken as a mediating variable
associating human capital investment with organizational performance. Accordingly, empirical
research would aim to examine the impact of human capital investment in training and
development on organizational performance through employee dedication and commitment.
5. The Conclusion
Introduction of human capital theory has not only challenged the perception of seeing
physical capital as the most critical factor towards economic success but also increased value
its importance each passing day. In new millennium organizations, human capital has
reached to the level of representing one of the key elements of modern economies along with
human resources management as it is a fundamental instrument of an organization in order to
influence employees’ skills, attitudes, behaviors, and performance. In this context, it can be
interpreted that an organization’s performance is much depended on efficient management of
human resources practices since HRM will not only provide satisfaction to employees and
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customers but also have a significant influence in innovativity and productivity of the
organization.
As we have seen in the arguments emerged in the literature, it can be concluded that human
resources management practices can be considered as an important instrument in order to create
a sustainable competitive advantage for an organization and they play a central role in the
development and execution of business strategy plan. Despite remarks of Bailey regarding
limitations of human resources management’s contribution to the performance of an
organization, it seems like there is a consensus in the conceptual literature that efficient
management of human resources practices would provide a significant contribution to
organizational performance both directly and economically. In other words, managing HRM
practices effectively would help an organization to put the business strategy into practice
successfully, which would provide the foundation of sustained competitive advantage. As
skills, knowledge, attitude, and behaviors of employees would be a fundamental determinant
of organization performance, human resource management practices would be the primary tool
to have an influence on employees’ qualities through organization structures.
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Abstract
The new product development process on the global scenario has an enormous implication with
the rise of pro-national policies for the future, especially for emerging economies like Mexico.
It is not a secret that a trend of nationalism is emerging. In the EU, the exit of Great Britain
caught by surprise, mainly the automotive logistics sector. Companies have to deal with
changing environments, always more competitive and challenging.
Understanding New Product Development (NPD) strategies in a global context, implies to
know consumer perception towards products and markets. Hostility in the worldwide market is
one of the issues. Examples in Asia and America shows its implication in the NPD process. In
the 80’s the great impulse of Japan on manufactured goods like cars, electronics, home
appliances boosted a new generation of management tools. Back in the ’90s, the best practices
included idea generation, add strategic planning to the NPD process, the measure of NPD
performance, support of top management, focus in newer products, use customer-centered NPD
processes. During the decade of the 2000s, everything is around customer participation during
the NPD process. The results may suggest an effect of polarization.
Regarding NPD strategies in the cars’ industry play an active role in management strategies
and their marketing counterparts. The importance of the industry in Mexico is relevant since
the country is the 4th world export power of automotive products and the biggest exporter in
the Latin America region. However, its focus is mainly in manufacturing and not in innovation
and generation of patents.
There are no simple solutions to determine the best way to boost successful new products; the
strategic classification and ranking of the new products seem to be essential when allocating
resources. Good relations between firms and customers could be maximized with the degree of
customer involvement but may not affect relationships with new customers.
Market orientation of the product is essential; The tendencies of nationalism defiance the way
that logistics work and will determine the type of new products that will be produced around
the world. Additionally, understanding how customer's perception works in every country is a
crucial part of international marketing. Finally, determine new product development strategies
like resource allocation, long-term goals, and classification of portfolios.
Keywords: New Product Development, Nationalism, Cars’ Industry, Mexico
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1. Introduction
The new product development process has an enormous implication in the field of Marketing
research worldwide, with the rise of pro-national policies, especially for emerging economies
like Mexico. Interesting as well is the trend of nationalism that is emerging. In contrast to
patriotism, nationalism encompasses pride accompanied by a belief in national superiority and
dominance, with biased disapproval against other countries [1].
Not long-ago in international markets, there was a booming process of globalization, including
international integration, regional treaties, and multinational cooperation agreements.
Leonardo Scuira, International Trade analyst at Columbia University, anticipates: The Brexit is
the beginning of the disintegration of the European Union [2]. That is an extreme scenario,
improbable to occur though. Still, there is a feeling of impotence and dishearten among some
economies. As near as three years ago, there were high expectations about new commercial
arrangements around the globe, particularly on the Trans-Pacific Partnership (TPP) a deal
between 12 countries from both sides of the Pacific Ocean; Brunei Darussalam, Chile, New
Zealand, and Singapore in 2005. Australia, Canada, Japan, Malaysia, Mexico, Peru, United
States, and Vietnam joined in 2008, representing almost 40 percent of Global GDP [3].
However, with the withdraw of the United States in 2017 after Donald Trump’s beginning of
mandate as president the consolidation of the agreement is on severe troubles due to the
importance of the most significant market in the region (US).
New Product Development strategies in the cars’ industry play an active role in management
strategies and their marketing counterparts [4].
The importance of the manufacturing industry in Mexico is relevant since the country ranks as
the 4th world export power of automotive products and the biggest exporter in the Latin
America region. However, Mexico focuses mainly on manufacturing and not on innovation and
patents generation.
In the EU, the exit of Great Britain caught by surprise, mainly the automotive logistics sector.
By the time the called "Brexit" was discussed; executives from Jaguar, Land Rover, Toyota,
BMW, Ford, and Nissan warned that their operations were intrinsically dependent of the
European Union and voting to leave was risky [5]. Logistics sector also supported to remain in
the Union. However, voters worried about immigration and sovereignty decided a different
path.
Although the story of the Brexit has many chapters to be told, there is a feeling of uncertainty
about the political and economic repercussions. Negotiations have not come to an end, but
indeed the biggest question for the carmaker's industry in the UK is how the settlement with
EU will be. British imports include the 85% percent of cars, and 60% of Cars components and
analysis of the LMC Automotive and the Economist Intelligence Unit (EIU) suggests that sales
could decline in 15-20% in 2019 [5]. Mexico, in a different continent, suffers from the same
negative spirit on the actual political and economic relationships with the US. Unreasonable
requests about increasing taxes or non-tariff regulations against Mexican products is proof of
nationalistic times.
The objective of this paper is analyzing the New Product Development agenda theoretically
from the approach of the cars’ manufacturing sector during global trends of nationalism and its
implication for the Mexican industry.
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2. Literature Review
In order to understand New Product Development (NPD) strategies in a global setting, it is
necessary to consider the consumer perception towards products and markets. Hostility in the
worldwide market is one of the issues. This consumer behavior has been occurring between
China and Japan for decades ago. Yang, Snell [6] examined the consumer animosity from the
perspective of transnational Chinese consumers due to a politicized environment for the
territorial dispute with Japan that has resulted in boycotting Japanese products. Reports show
that two-thirds of Chinese consumers boycotted Japanese goods and overturning cars coming
from there. China surpassed Japan lately and became the world's second highest consumer in
the world; for this reason, understanding the preferences of Chinese consumers have become a
priority for international marketers. In the US, this trend was the opposite in the last decade
brands advertised goods and products originated from Latin America, for example, Mexican
cars, Chilean wines, Argentinian meat, etc. this formula worked to a great extent because the
Latin American population market within America was growing exponentially. However, the
latest efforts of the US government to promote national productivity generate animosity in some
critical industrial sectors like the automotive.
Going back to argue how global trends affect the NPD tactics is critical. In agreement with
Abby Griffin [7], if the world were stable, there would be no need to change business operations
and methods, nor to realizing what is different and what works fine. Nevertheless, companies
have to deal with changing environments always more competitive and challenging. Griffin
states that businesses must adapt in response. In her study in the 1990s, she described the
importance of tracking the new product development practices, pointing out notably:
- Diversification. The best firms do not succeed using only one method better but using more
practices more efficiently.
- Evolution. NPD change is always dynamic; change is constant.
- Specialization. NPD processes have continuously progressed, becoming more refined
every time.
- Inclusive. Multidisciplinary teams integrate the most innovative projects.
- Widespread. Most companies have two or more separate location; geographic distance
seems to be better to achieve best practices.
2.1. Origin of New Product Development.
It seems inconclusive the real advantage of having a high rate of customer participation in the
NPD process. Japan manufacturing industry is a good example. Mitsuo Nagamachi is known
worldwide mainly for his work in “Kansei Engineering” [8], and is a great approach to
understand customer involvement in the generation of new products. The '80s was a great
comeback for Japan on manufactured goods like cars, electronics, home appliances boosting a
new generation of management tools. The word “Kansei” in Japanese means “a consumer’s
subjective feeling and image regarding a new product," in other words, what a new product
makes you feel the first time you see it.
Nagamachi defined Kansei Engineering as “translating into technology the customer’s Kansei
of the product." According to the author, there are three types of Kansei Engineering, type I
uses a Kansei classification number, type II uses a computer system, and type III utilizes a
mathematical model. All of them need the choice decision of the customer. Hence supposing
that a consumer wants to get a sports car, then using the descriptive words like "fast, gorgeous,
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friendly" then the engineering department should use one of the Kansei systems to design
prototypes that the customer would accept.
There have been some practical implications for the Kansei Type I, Cars manufacturing
companies like Mazda, Mitsubishi, Nissan, Honda, Toyota, and Ford used this system to
generate some new models. Also, construction and textile firms have applied through the world,
due to Kansei systems are natural to introduce in the product development phase [9].
In 1995, Nagamachi implemented a hybrid system of Kansei thinking by merging customer
preferences and engineering designs. Nowadays, virtual reality and customer desires now can
go at the same pace, using computer-based models, consumers can practically customize their
car, shoes, clothes, computers, cellphones, or furniture with unique characteristics.
Later, in the '90s the best practices included idea generation, adding strategic planning to the
NPD process, the measure of NPD performance, supporting of top management, focusing in
newer products, using customer-centered NPD processes. [See, for instance, the study in
customer perception of cars in Hungary of Rekettye and Liu [10]]. New practices included;
distinguishing between features, high-quality development teams, the entrepreneurial culture
for product innovation and the needs-oriented and action-oriented reviews, among others [7,
11, 12]. Also, is quite interesting to see that the effectivity ratio of the NPD success, the results
varied between 58% and 65% this among the firms with the best practices during this decade
[7].
Product innovation process also has evolved. In the '90s, Robert W. Veryzer [13] named radical
or discontinuous new products, which are all those involving dramatic leaps regarding customer
use. Usually, these products include the application of new technologies, some products of
radical innovation were airplanes, computers, automobiles, televisions creating new niches and
new markets. However, most of the innovation in new products is continuous (incremental).
Cooper [14] stated that the 2000’s disruptive innovation [like new lines of products] decreased
from 47% to 20.4% compared with the '90s. On the other hand, the degree of improvements
and modifications to existing products increased by 81% because most businesses' development
portfolios have far too many projects. As specified by Rekettye [15], the degree of newness of
a product should be defined, classified, and interpreted as continuous and discontinuous
innovations in marketing. He also defined the marketing mix in a firm as the integration of the
new product and the marketing innovations.
Again, during the decade of the 2000s, customer participation was highly appreciated in the
NPD process. Analyzing the effect of customer participation in the success of the NPD process
might elucidate the answer. Woojung and Taylor [16] studied the correlation between NPD
performance and Customer participation through a meta-analysis of 123 associations from 39
independent samples. The main findings included the effects of customer participation on new
product marketing, and surprisingly the results indicated that these relationships were very
small or even counterproductive when the samples contained a mix of customers with a prior
relationship with the company. Contrariwise, the effect was strongly positive with those with
an excellent previous relationship. The results may suggest an effect of polarization. Good
relations between firms and customers could be maximized with a higher degree of customer
involvement but may not affect relationships with no prior connection to the company. Today's
smartphone wars are an example of this while most of Apple users enjoy its products, Samsung
ones tend to dislike Apple products without even try the other one or vice versa. Probably,
thinking outside the box, and criticizing constructively while being inside the organization will
make customers change their mind about the firm, and that is one of the challenges of the
businesses through their marketing strategies.
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2.2. New Product Development. Mexican Cars Industry
Lately, Mexico has an appetite towards international markets, having many bilateral free trade
agreements its exports rate grows every year. In 2017 Mexico registered a 9% increase in the
export of manufactured goods, which allocates it as the 7th in the world with 333 US$ billion.
Mexico also is the 4th world export power of automotive products and the biggest exporter in
the Latin America region [17].
Manufacturing NPD strategies of automobiles industry play an active role in management and
its marketing counterparts. The industry of cars manufacturing is vital for some developing
countries. Mexico, for instance, has become in one of the world's leading producers and export
of vehicles, even though there are no Mexican brands of automakers. According to the Mexican
office of trade in 2016, the industry represented 25% of Mexican exports and 3 percent of the
country’s gross domestic product [17].
The booming production of vehicles in Mexico has been possible mainly due to the NAFTA
(North American Free Trade Agreement) and the reduction of tax policies in the region. Klier
and Rubenstein [18] analyzed the Mexican Car's industry development from 1990 through 2016
and discussed how Mexico had become a leader in the industry, thanks to its advanced quality
management and low wages. The cheap labor force is crucial since approximately 1/5 of the
cost of production of a vehicle is the human side. The number of jobs in the sector is what the
United States consider as a threat for their economy, and it troubled the re-negotiation of the
new treaty since the most renowned American brands are moving their production lines to
Mexico.
In 1994 Chrysler, Ford, GM, Nissan, and VW had plants in Mexico, Mexico was the third
power in North America having a share of production of 6.2 percent and tripling it in 2016 with
the 19.5% according to the data collected from the same article. The booming increase in
production reflects the new brands that have come from Asia like Mazda, Toyota, Hyundai,
Kia, Honda, and the full range of models that now are produced. Currently, Mexico is the
second power in the region overcoming Canada, and the future projections seem to be even
better for the 2020s with super premium brands like BMW, Infinity, Acura, and Mercedes-Benz
opening their plants to produce electric vehicles there.
The new product development process on automobiles is challenging. Brands try to tailor their
products to the taste of their customers. As a consequence, “new” automobile’s segments have
emerged in the market, for example in 1990's the market comprised only two significant
sections, cars, and light trucks, with subcategories of small, midsize and large and luxury cars
and large pickups and vans. By 2016 the panorama changed, new segments include the popular
SUVs (Sport Utility Vehicles) with variations either Sport, City, All road, etcetera, the CUVs
or (Crossover between cars and SUVs) in all sizes and levels of luxury, a wide variety of small
and midsize pickups and the premium pickups too. All of these with different settings of
comfortability, premium, and engines (gas, diesel, hybrids, and electric) generate a challenge
for the positioning or repositioning of the brand.
Positioning, according to Rekettye and Liu [10] is an administrative activity using marketing
instruments, mainly promotional and communicational to influence the perception of the
customers and secure a clear and distinctive place for the company in their clients’ minds. On
their work, the authors propose a series of perceptual maps to provide a visual panorama of the
positioning activity in the Hungarian auto through a sample of 1000 national surveys. The
results showed a perception map where Hungarian cars' market splits into quadrants between
expensive and less expensive cars and higher and lower benefits finding that brands like Toyota
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and Suzuki offer more value for their cost while Lada and Skoda showed a value disadvantage.
Mexico, just like Hungary, has become a critical refuge for automakers, the development of
Marketing strategies like perceptual maps could help in more countries to target their new
products adequately in the market.
In literature, many studies are trying to understand why new products fail, the factors behind it,
and what differentiates losers from winners.
Robert Cooper found that no matter the studies about the topic, the new products continued to
fail in a high rate [12, 14, 19].
However, it seems that decision makers in the companies have not received the message.
Literature suggests that the best way to carry out better products is through better market
analysis, project evaluation, marketing research, and marketing planning, and for some reason,
these are not being taken into account.
Cooper [19] proposed that it might be related to translation and the use of the findings. While
business researchers and academia produce stimulating findings, they fail to translate them into
useful and practical guides for managers. The parallel process is one of the most significant
drivers for product failing; life-cycles of products are shorter and shorter especially in
technology, it is common to see "new" products every year, but most are duplications or
improvements of the same product. These shorter lives also pressure the development of the
new products cycles, which means the products must be developed and commercialized faster;
this is terrible for some companies. Fail attempts to dominate niches of the market have
occurred many times, we remember what happened with the Kindle, and the e-readers market,
poor planning in supply chain made the company to lose the battle with Apple iPads and
Samsung tablets back in 2011. Also, the pressure to release a new product ahead of the
competitors made Samsung discard some problems with the batteries of their Galaxy Note
smartphones in 2015. The rushing process caused the most significant loss in revenue of the
Korean giant due to negative marketing with the so-called "explosive devices” which were
cataloged and even banned to board in the US for the air safety agency.
Another key element to assure the success of a new product is market orientation. According
to Cooper [14] in the last three decades, market orientation was missing in the majority of
products they studied. The marketing activities were among the weakest rated activities.
Resource allocation is potentially harmful as well. Overestimated small projects often consume
resources for larger ones. Cooper proposed the creation of small buckets called "strategic
buckets" in which management makes a strategic decision to share resources throughout the
portfolio.
The distribution of resources can be done depending on the division of the product, for example,
dividing the portfolio on innovation projects, fundamental science, defensive projects,
offensive projects, and global projects. Innovation projects are genuinely new products.
Fundamental science contains the research projects, which are the long-term projects of the
company. Defensive projects are designed to protect market share. Offensive projects to
increase the share of the market and Global are the ones targeted to worldwide markets. [14]
3. Conclusions
There are no simple solutions to determine the best way to boost successful new products; the
strategic classification and ranking of the new products seem to be essential when allocating
resources. Good relations between firms and customers could be maximized with the degree of
customer involvement but may not affect relationships with new customers.
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Market orientation of the product is essential; understanding how customer's perception works
in every country is a crucial part of international marketing. The tendencies of nationalism
defiance the movement of goods and will determine the strategic decisions of new products that
will be produced around the world. Additionally, understanding how customer's perception
works in every country is a crucial part of international marketing. Finally, determine new
product development strategies like resource allocation, long-term goals, and classification of
portfolios.
The trends of nationalism are challenging the movement of goods and services around the
world. Hence the generation of new products, their market orientation, resource allocation, subdivision of portfolios, and positioning of the new products will determine the success of the
innovation strategy.
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Absztrakt
A lean menedzsment mint filozófia és mint folyamat optimalizációs menedzsment módszer
mára már az ipari vállalkozások esetében alapvető verseny kritériummá vált. Azon szervezetek
akik képesek lesznek hatékonyan és specializáltan mérni a lean eszközök és módszerek
megvalósulását a folyamataiban, képessé válnak a teljes szervezetet átható lean filozófia
megvalósítására és a folyamatos fejlődésre amely segítségével pontosabb eredményeket és
ezáltal magasabb hatékonyságot érhetnek el a szervezetek illetve a megfelelő vezetői döntések
meghozása is hatékonyabbá válhat. A vizsgálataink egy hazánkban működő autóalkatrész
gyártó vállalkozás controlling rendszeréről szólnak, illetve ezen alapulnak. A vizsgált szervezet
a lean menedzsmentet mint optimalizáló menedzsment filozófia használja, és külön részleggel
működteti a teljes gyártási folyamat során, de a controlling rendszerben külön erre
spcializálódott modell amely fókuszáltan ezeket a folyamatokat mérné nem létezett, illetve
létezik. A különböző módszerek, értékáram és értékfolyam elemzések, és terv-tény
összehasonlító predeterminisztikus extrapoációs modellek, illetve a balance scorecard
mutatószámai és összefüggései és az egyedileg, specializáltan kialakított logisztikai illetve
komplex mutatószámok és rendszerek mérik és foglalják magukba a lean menedzsment
eszközeihez kötődő állapotot illetve információt. Mivel ilyen specializált mutatószám rendszer
nem létezik, de magukat a folyamatokat a fent említett modellekkel mérik, ezért a lean és a
controlling közötti kapcsolatot kellett először megfogalmazni. A kontrolling és a lean
kapcsolata leginkább a Key Performance Indicator-ok rendszerében keresendő. Ennek mentén,
a Lean menedzsment alapvetőbb elemeinek ismertetése után, egy olyan predeterminisztikus
extrapolációs modellt mutatunk be, amely első sorban az egyértelmű költségvonzattal
rendelkező lean menedzsmenthez kötődő KPI-ok mérőszámaiból épül fel és egy olyan
végsődleges mutatószámot képez le, amely a Lean folyamatok hatékonyságát hivatott mérni.
Kulcsszavak: lean, controlling, modellezés, Balance Scorecard, extrapolációs modell
1. Bevezetés
A lean menedzsment mint filozófia és mint folyamat optimalizációs menedzsment módszer
mára már az ipari vállalkozások esetében alapvető verseny kritériummá vált. Azon szervezetek
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akik képesek lesznek hatékonyan és specializáltan mérni a lean eszközök és módszerek
megvalósulását a folyamataiban, képessé válnak a teljes szervezetet átható lean filozófia
megvalósítására és a folyamatos fejlődésre amely segítségével pontosabb eredményeket és
ezáltal magasabb hatékonyságot érhetnek el a szervezetek illetve a megfelelő vezetői döntések
meghozása is hatékonyabbá válhat.
A kutatásunk céljai közé tartozik hogy megismerjük a különböző szervezetek controlling
rendszerei hogyan és milyen módszereket alkalmazva mérik a lean menedzsment
megvalósulását és működését az értékteremtő folyamatok megvalósulása során. A
vizsgálataink egy hazánkban működő autóalkatrész gyártó vállalkozás controlling rendszeréről
szólnak, illetve ebből indulnak ki. A vizsgált szervezet a lean menedzsmentet mint folyamat
optimalizáló menedzsment filozófiát használja, és külön részleggel működteti a teljes gyártási
folyamat során, de a controlling rendszerben külön ilyen modell amely specializáltan ezt mérné
nem létezett, illetve létezik. A különböző módszerek, értékáram és értékfolyam elemzések
illetve a balance scorecard mutatószámai és összefüggései és az egyedileg, specializáltan
kialakított logisztikai illetve komplex mutatószámok és rendszerek mérik és magukba foglalják
a lean menedzsment eszközeihez kötődő állapotot illetve információt. Mivel ilyen féle
specializált mutatószám nem létezik ezért a lean és a controlling közötti kapcsolatot kellett
először megfogalmazni. A témában való komolyabb elmélyülés után azt a következtetést
vontuk le, hogy a kontrolling és a lean kapcsolata leginkább a Key Performance Indicator-ok
rendszerében keresendő. Ennek mentén, a Lean menedzsment alapvetőbb elemeinek
ismertetése után, egy olyan univerzális modellt mutatunk be, amely első sorban az egyértelmű
költségvonzattal rendelkező KPI-ok mérőszámaiból épül fel és egy olyan végsődleges
mutatószámot aggregál, amely a Lean folyamatok hatékonyságát hivatott mérni.
2. Szakirodalom feldolgozás
A lean menedzsmentet számos szakirodalom és kutató másképpen értelmezi és definiálja. Az
alábbiakban James P. Womack-Daniel T.Jones a Lean menedzsment első megfogalmazóinak
illetve kutatóinak meghatározása látható amelyet minden kutató a lean alapjának tekint.
A lean szemlélet segítségével meg lehet határozni, hogy mi az érték. Csakis a végfelhasználó
az, aki eldöntheti, hogy mi számít értéknek, és csak akkor lehetséges érdembe értékről beszélni,
hogyha egy adott termék az adott áron és időben kielégíti a vevő igényeit. (James P.Womack,
et.al. 2003) Az értéket pedig mindig gyártó illetve termelő teremti meg. (Shigeo, 1989)
1902-ben Saikichi Toyoda megalkotta a Jidoka koncepcióját, aztán pár évvel rá 1911-ben japán
szakemberek meglátogatták a Ford gyárat és az akkori folyamatok tanulmányozásával illetve
implementálásával próbálkoztak a Japán üzleti környezetben. Ez a törekvés már abban az
időben egyértelműen jelezte a világ számára hogy a japán vállalkozások fejlődési és tanulási
készségei egyedülállóak a többi nem fejlett országhoz képest. Saikichi Toyoda vállalkozása
nem az autóiparban hanem a textil iparban működött. (Kosztolányi et.al 2012)
1949-ben Taiichi Ohno a Toyota mérnöke megalkotja illetve összeállítja a Toyota Production
System rendszert, amelynek alapjául a Ford féle futószalagos elrendezésű gyártás előnyei és
egyben hátrányai adták a kiindulópontot, illetve az amerikai supermarketekben alkalmazott
húzóelv. (Vörös , 2010) A TPS a lean és Toyota Kata módszernek az alapja. Ezen TPS rendszer
akkora termelékenység növeléssel járt a 20.század közepétől hogy a Toyota illetve ezen
innovációhoz hozzájutó más japán vállalkozások a globális versenyben jelentős versenytárssá
váltak a Nyugati vállalkozásoknak. (James P.Womack, et.al. 2003)
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A lean menedzsment mint definíció illetve tudományosan körbehatárolt menedzsment filozófia
illetve tudományosan elfogadott publikálása 1990-ben jelent meg. A lean menedzsment
elsősorban James P- Womack és Daniel T. Jones nevéhez köthető. A lean lényegét tekintve a
TPS amerikai illetve európai formája. Az alapjai teljesen megegyeznek a Toyota production
systemmel és továbbá a lean menedzsment sok japán kifejezést és megfogalmazást átvett és
használ. (Kosztolányi et.al 2012)
A lean szemlélet segítségével optimális sorrendbe lehet állítani azokat a műveleteket és
folyamatokat amelyek értéket teremtenek, és ezeket a megfelelő időben, a megfelelő helyen, a
megfelelő mennyiségben, megszakítás nélkül egyre hatékonyabban lehessen elvégezni. A lean
szemlélet nem állhat meg egy cég határánál, hanem azon tovább kell terjednie a teljes ellátási
láncra illetve adott üzletág-iparág teljes vertikumára. (James P.Womack, és mtsai., 2003)
A lean menedzsment a gazdaságos rendszer és termelés kialakítása mellett a folyamatos
fejlődés és jobbítás szemléletének nagyon kiemelt szerepe van a szervezeti kultúra és az
alkalmazottak gondolkodásának formálásában. (Jeffrey K. Liker)
(James P.Womack, et.al. 2003) öt darab alapelvet határozott meg a lean menedzsment hatékony
működésével szemben, amelyek az alábbiakban láthatóak:
1. Az érték meghatározása
2. Az értékfolyamat azonosítása
3. Az áramlás létrejötte az értékteremtő lépések mentén
4. Húzóelv alkalmazása
5. Tökéletesítés, folyamatos fejlesztés
2.1. Muda-Muri-Mura
Ahhoz hogy megértsük a lean menedzsment alapjait és fő irányvonalát illetve filozófiája
megérthetővé váljon definálni kell három darab japán szót.
- Muda
A Muda „veszteséget” jelent, azaz minden olyan emberi tevékenységet, amely erőforrást
használ fel, de nem teremt értéket. Annak ellenére, hogy a vevő csak azért hajlandó fizetni, ami
számára értéket jelent, a folyamatok elemeinek (tevékenységek, műveletek, műveletelemek,
mozdulatok) jelentős része nem termel értéket. Taaichi Ohno eredetileg hét darab muda típust
azonosított a fizikai termelésre általánosan jellemző vesztségekről.
1. Túltermelés: A termékekből illetve szolgáltatásokból nagyobb mennyiséget állítunk elő,
mint azt a vevők igényelnék.
2. Várakozás: Várakozási idők ott jönnek létre, ahol az alkalmazottak vagy a gépek a
munkafolyamat vagy munkaterület adottságai, illetve a tervezési és irányítási
problémák miatt tevékenységeik és műveleteik elvégzésében akadályozva vannak, és
ezalatt a szükséges és elvégzendő tevékenységeket nem tudják elkezdeni..
3. Felesleges szállítás: Anyagok felesleges szállítása . (pl: részlegek illetvel az egyes
létesítmények között)
4. Technológiai veszteség: Alkatrészek előállításakor jelentkező veszteség amely a rosszul
tervezett eszközöknek és termékeknek köszönhető.
5. Készletek:Abszolút minimumot meghaladó készlet
6. Felesleges mozgások: Az alkalmazottak munkavégzésük során fellelhető felesleges
mozgások.
7. Selejt Termelése:Hibás termék vagy szolgáltatás előállítása, és a hiba utólagos
észrevétele, végül a hiba kijavítása.
(Ohno, 1988)(James P.Womack, et.al. 2003)
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- Mura
A mura általános értelmezés szerint egyenetlenséget jelent. A mura megszüntetésére
alkalmazható eszközök és módszerek között a legkiemelendőbbek gyártósor-kiegyenlítés,
heijunka illetve a standard munkavégzés. (Schwahofer et.al. 2015)
- Muri
A murinak a leggyakoribb fordítása a túlterhelés, de ezen kívül ha valami ésszerűtlen illetve
lehetetlen, akkor is ezt szót alkalmazzák (Kosztolányi , és mtsai., 2012)
- Toyota-Kata
Az 1980-as évek közepén elkezdtek feltűnni a TPS-stílusú vezetési gyakorlatról szóló
publikációk és tanulmányok illetve könyvek amelyekre alapozva a termelékenységet és a
minőséget drasztikusan lehetett növelni viszonylag gyorsan. Nagyon sok európai és amerikai
vállalat ezen TPS módszereket és eszközöket illetve a lean menedzsmentet tovább gondolva és
egyesítve az ő speciális know-how-al sikeresen kialakítottak egyedi gyártási és menedzsment
filozófiákat amelyek kétségkívül sikeresen teljesítettek és teljesítenek. De a Toyotát vizsgálva
és összehasonlítva a többi nyugati illetve keleti vállalkozással sehol nem lehet olyan szintű
szisztematikusan, hatékonyan és folyamatosan fejlődő struktúrát és szervezeti kultúrát amely
ilyen szinten emelné a minőséget és a termelékenységet. (Rother, 2014)
2.2. Lean menedzsment a vizsgált szervezetben
Az autóelektronikai és alkatrészek gyártásával foglalkozó szervezet telephelyén kiemelt
szerepe van a Lean filozófiának. Ez a vállalatirányítási eszmerendszer egyaránt jellemző, mind
a gyártásban közvetlenül résztvevő vagy azt közvetetten irányító, mind pedig a támogató
funkciókat ellátó osztályok működésére. Az a koncepció, hogy a vevő perspektívájából tekintett
nem értékteremtő folyamatok minél inkább kiszoruljanak a termelésből, minden dolgozó
számára közös álláspont.
Fontos azonban látni, hogy ennek nyomon követése és ellenőrzése csak néhány szervezeti
egység napi munkájában képez szerves részt. Az értékáramok működésének heti szintű
értékelése, vagy az ennél sokkal specifikusabb tartalommal bíró, a Lean koncepció
folyamatainak hatékonyságának mérése a kontrolling osztály egyik fókuszban lévő feladata.
Ezen folyamatos nyomon követés egyik legfontosabb eszköze az ún. Key Performance
Indicator (röviden: KPI) és az ezekből felépülő Balanced Scorecard (röviden BSC). KPI-ok
alatt olyan mutatószámokat értünk, amelyek a gyártási technológia folyamatainak követésére
specifikálódnak és azokról szolgáltatnak információt a menedzsment számára. Így sok esetben
a stratégiák, a következő időszak célkitűzései, illetve azok a területek, melyekhez
mindenképpen érdemes komolyabb erőforrásokat rendelni, ezek segítségével kerülnek
meghatározásra. (Boda et.al. 2005) A BSC alatt egy olyan egységesített értékelési
keretrendszert értünk, amely a munkavállalók, a folyamat és organizáció, a vevői elégedettség
és az üzleti kiválóság területein foglalja össze a vállalat adott időszakra vonatkozó
teljesítményét a különböző KPI-ok segítségével. (Kaplan et.al. 1996)
3. Eredmények
Fontos szem előtt tartani, hogy számos kifejlesztett mutatószámból nem mindegyik váltható
egyértelmű megfeleltetéssel pénzügyi szempontból vizsgált javakra, nem mindnek van egzaktul
értelmezhető költségvonzata. Éppen ezért, a modell kialakításánál ügyeltünk arra, hogy abban
olyan KPI-ok kapjanak helyet túlnyomó többségben, amelyek költséghatása vagy könnyen
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kalkulálható vagy ezen hiányossága ellenére fontos visszajelzést szolgáltat a Lean koncepció
gyári működésének hatékonyságáról.
A lean eszközök és módszerek között nagyon sok olyan tényező található amelyeknek a mérése
nem kvantitatív jellegű, és vizsgált szervezet controlling rendszereiben sem találhatóak meg
mint monitoringozott tényezők összessége. Sok esetben összevonva más kvantitatívan
értelmezett és bemutatható tevékenységgel vagy folyamattal van összevonva és kerül bele a
controlling rendszerbe. A modell felállítása során ezeket a tényezőket illetve KPI-okat amelyek
nem mérhetőek kvantitatívan illetve nem jelentek közvetlen financiális hatást, nem építettük
bele a modellbe.

1. ábra: A értékteremtő folyamatok követésének modellje
Forrás: Saját szerkesztés, 2019
3.1. A modellben szereplő KPI-ok értelmezése
1. Vevői vonatkozású incidensek : az értékelt időszakban, a vevői panaszok alapján
visszaküldött alkatrészek darabszáma, az alkatrészek gyártási évének figyelembe vétele
nélkül
2. 0 km-es hiba : az értékelt időszakban, a vevői panaszok alapján visszaküldött
alkatrészek darabszáma az összes legyártott alkatrész arányában, millió darabban.
Számítása:
𝑉𝑖𝑠𝑠𝑧𝑎𝑘ü𝑙𝑑ö𝑡𝑡 𝑎𝑙𝑘𝑎𝑡𝑟é𝑠𝑧𝑒𝑘
∗ 1.000.000
Ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑠 𝑔𝑦á𝑟𝑡𝑜𝑡𝑡 𝑎𝑙𝑘𝑎𝑡𝑟é𝑠𝑧
3. Tervezett darabszám legyártása: az értékelt hónapban, a logisztika és az értékáram által
közösen tervezett darabszám legyártásának megvalósulása %-os értékben. Számítása:
𝑇é𝑛𝑦𝑙𝑒𝑔𝑒𝑠𝑒𝑛 𝑔𝑦á𝑟𝑡𝑜𝑡𝑡 𝑑𝑎𝑟𝑎𝑏𝑠𝑧á𝑚 (𝑘é𝑠𝑧𝑡𝑒𝑟𝑚é𝑘)
∗ 100
𝐴 𝑙𝑒𝑔𝑓𝑟𝑖𝑠𝑠𝑒𝑏𝑏 𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑧𝑒𝑡𝑡 ö𝑠𝑠𝑧𝑑𝑎𝑟𝑎𝑏𝑠𝑧á𝑚 𝑠𝑧ű𝑘 𝑘𝑒𝑟𝑒𝑠𝑧𝑡𝑚𝑒𝑡𝑠𝑧𝑒𝑡𝑒
4. Tervezetten felüli kiszállítás: a tervezetten felüli vevői igény, a gyártás akadályozása
miatt felmerülő extra kiszállítandó darabszám logisztikai költségének volumene
5. Relatív sorkihasználtság: az értékelt időszakban, a rendelkezésre álló gépi és emberi
időből mennyi telt ténylegesen hibátlan termékek legyártásával. Számítása:
𝐻𝑖𝑏á𝑡𝑙𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑚é𝑘 𝑑𝑎𝑟𝑎𝑏𝑠𝑧á𝑚𝑎 ∗ 𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚é𝑘 𝑐𝑖𝑘𝑙𝑢𝑠𝑖𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑏ő𝑣í𝑡𝑣𝑒 𝑎𝑧 á𝑡á𝑙𝑙á𝑠𝑖 𝑖𝑑ő𝑣𝑒𝑙 é𝑠 𝑗á𝑟𝑢𝑘é𝑘𝑘𝑎𝑙
* 100
Ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑠 𝑔𝑦á𝑟𝑡á𝑠𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑙𝑘𝑒𝑧é𝑠𝑟𝑒 á𝑙𝑙ó 𝑖𝑑ő
6. Belső hibaköltség: Azon hibás termékek értéke, amelyekre fizikailag van ráhatása az
értékáramnak (nettó hibaköltség) és az összes gyártott termék önköltségének hányadosa
%-os értékben. A hibás termékek olyan értékkel kerülnek a képletbe, amilyen
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állapotban kiestek a termelési folyamatból, illetve a roncsolásos vizsgálatok és
tesztelések miatt kiesett darabok nem kerülnek számításba. Kalkulációja:
𝐻𝑖𝑏á𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑚é𝑘𝑒𝑘 ö𝑛𝑘ö𝑙𝑡𝑠é𝑔𝑒
∗ 100
Ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑠 𝑔𝑦á𝑟𝑡𝑜𝑡𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑚é𝑘 ö𝑛𝑘ö𝑙𝑡𝑠é𝑔𝑒
7. Értékcsökkenés és tőkeköltség: A beruházott tárgyi eszközök felmerülő
értékcsökkenésének és a tőkeköltségének költségvolumene. Tőkeköltség alatt egy olyan
egységesített %-os értéket értünk, amely a bekerülési értékre kerül extra költségként
rászámításra olyan célzattal, hogy a beruházásra fordított tőke olyan jellegű kamatát
reprezentálja, amelyet egy alternatív befektetés esetében hozott volna.
8. Büdzsé: Az év folyamán megvalósuló gyártás egyik legszámottevőbb
költségkategóriája. Tartalma: gépkarbantartási költségek, minőségbiztosítási költségek,
gyártási segédanyag, egyéb költségek.
9. Produktivitás: az értékelt időszakban, az adott költséghelyen átlagosan milyen
volumenű hozzáadott érték jut 1 dolgozóra. Számítása:
𝐻𝑜𝑧𝑧á𝑎𝑑𝑜𝑡𝑡 é𝑟𝑡é𝑘 (𝑘𝑖𝑠𝑧á𝑙𝑙í𝑡𝑜𝑡𝑡 𝑑𝑎𝑟𝑎𝑏𝑠𝑧á𝑚 𝑏á𝑧𝑖𝑠𝑜𝑛)
𝐾ö𝑙𝑡𝑠é𝑔ℎ𝑒𝑙𝑦ℎ𝑒𝑧 𝑡𝑎𝑟𝑡𝑜𝑧ó 𝑑𝑜𝑙𝑔𝑜𝑧ó𝑖 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡á𝑠
3.2. A modell egységeinek bemutatása
Az értékáramonként lebontható sematizált modell alapvetően három egységben szolgáltat
információt a menedzsment számára. A jelenlegi állapotot jelző tömbben, az angol kifejezésből
eredő „Year to Date” (röviden: YTD) oszlopban az év során előfordult tapasztalati értékeket
láthatjuk kumulált formában, vagy – ha a mérőszám mértékegysége %-ban van meghatározva
– a %-os mutatók havi átlagát. Ezen információt használja fel az Extrapoláció oszlop, amely
esetben a kumulált tapasztalati értéket az extrapoláció módszerével éves viszonylatba vetítjük,
illetve a %-os mutatók esetében pedig egy éves prognózist készítünk. Ebben a formában a
különböző témákban szolgáltatott mennyiségi előrejelzés összehasonlíthatóvá válik a második
tömbben rögzített éves céllal. Annak a függvényében, hogy azokat milyen mértékben sikerült
megközelíteni, vagy egyes esetekben túlteljesíteni, az értékáram egy 0-2-es skálán terjedő
értéket kap minden választott tevékenységi körben. A harmadik információs blokkban látható
a cél és a jelenlegi prognosztizált érték különbségét, illetve annak költséghatását, legyen az
veszteség vagy megtakarítás az adott évre készített üzleti tervhez képest.
3.3. A célértékek meghatározása
A modellben szereplő célok meghatározásához fontos megérteni az értékáramok és a
gyármenedzsment szimbiózisának tényét. Az értékáramok koncepciójának lényege, hogy
különböző szakterületek dolgozói egy – a gyártáshoz fizikailag is nagyon közel elhelyezkedő
– irodában ülnek és közvetlenül onnan szervezik az abban az üzleti egységben működő
értékteremtő folyamatokat. Az értékáram vezető reszortja megítélni, hogy a „bottom up”
megtervezett működési önköltség volumen és a piaci célok alapján „top down” tervezéssel
mesterségesen előállított önköltség volumen közötti szakadékot milyen témakörökkel és
milyen mértékben fogja áthidalni a fiskális év során. Az üzleti terv készítése során ugyanis
ennek a résnek a betöltésére olyan formán vállal felelősséget az üzem, hogy a termék
önköltségét mesterségesen annyival csökkenti, hogy azok feltétlenül elérjék a piaci célértéket.
A fentiek függvényében a modellben alapvetően minden választott KPI-hoz három szintet
definiálunk modellünkben, rendre T0-t, T1-et és T2-t. Legutóbbi érték jelöli azt a szintet, ahol
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az adott KPI költségvonzata pont annyira hat pozitívan, hogy a piaci célérték elérésre kerül. A
T1-es szint a „bottom up” tervezéssel előállított költségvolumennek felel meg, azaz egy olyan
működést feltételez, ahol a megtervezett üzemi működés költsége éppen annyi, amennyi az
üzleti terv készítésének idejében reálisnak tűnt. A T0-s szintet mesterségesen képezzük úgy,
hogy a T1-es szintünket megszorozzuk valamilyen1 értékű rációval. Természetesen, ha az adott
KPI értéke ezen szint felé tendál, a tervezettnél is rosszabb költséggel valósul meg a gyártás.
Attól függően, hogy az indikátor éves prognosztizált értéke hol helyezkedik el a három szinthez
képest, az értékáram besorolást kap a fent említett 0-2-ig terjedő skálán.
Így tehát bármilyen fókuszban lévő terület tapasztalati értékei értelmezhetővé és
összehasonlíthatóvá válnak egy egységesített rendszerben. Ennek számítása az alábbi képletek
segítségével történik.
1.Abban az esetben, ha a KPI prognosztizált tapasztalati értéke a T0 szint fölé esik,
akkor a besorolás 0.
2.Ha
a
T0
és
a
T1
szint
közé
esik,
akkor
𝐾𝑃𝐼 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑛ó𝑧𝑖𝑠 − 𝑇0
𝑇1 − 𝑇0
.
3.Ha
a
T1
és
a
T2
közé
esik,
akkor
𝐾𝑃𝐼 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑛ó𝑧𝑖𝑠 − 𝑇1
+1
𝑇2 − 𝑇1
4.Abban az esetben, ha a KPI prognosztizált tapasztalati értéke a T2 szint alá esik,
akkor a besorolás 2.
A fenti számítások elvégzése után minden KPI témakörében kapunk egy egységesített
mutatószámot. Ezen értékekből a különböző területek fontossága szerinti súlyozásával egy
olyan átlagot képzünk, amely egy egzaktul értelmezhető visszajelzést ad az értékáram összes
fontos folyamatának adott időszakbéli teljesítményéről.
4. Összefoglaló
A kutatásunk során lehetőség nyílt mélyebb betekintést nyerni egy hazai nagyvállalat Lean
folyamataiba, és azok nyomon követésébe, hatékonyságuk mutatóinak számításán és elemzésén
keresztül. Számos olyan indikátor létezik a controlling modellben, melyeknek csak töredéke
volt felhasználható a modellkészítés során. sikerült olyanokat választani, amelyek remekül
reprezentálják a gyártósegység aktuális eredményességét a különböző témakörökben, legyen
szó heti, havi vagy éves követésről. Ezek használatával lehetőség nyílik olyan árnyaltabb hibák
kiszűrésére is, amelyek még további finomhangolásra szorulhatnak. Így tehát gyakran előállhat
az a helyzet, hogy a választott KPI-ok értékelésekor fény derül komolyabb hiányosságokra is,
így esetleg stratégiaváltás szükségeltetik. Ez a fajta analitikai módszer a fentiek nyomán
kiemelten fontos szerepet játszik az értékáram és a gyárvezetés informálásban, illetve segíthet
racionálisabb döntések meghozatalában, az erőforrások optimális elosztásával kapcsolatban.
Fontos következtetésnek tartjuk viszont, hogy – amint a mindig tökéletesítésre bíztató Lean
koncepció is tartja – a jelenleg alkalmazott KPI-ok is finomhangolásra szorulhatnak. Ezek alatt
Ez különböző KPI-ok esetében eltérő mértékű lehet. Lehetőleg úgy kell definiálni, hogy racionális és indokolt
képet mutasson az így kalkulált szint. Abban az esetben, ha szeretnénk megszabadulni egy – a 0-2-es skálán való
besorolásnál jelentkező – esetleges torzító hatástól, érdemes lehet úgy meghatározni, hogy az alábbi egyenlőség
fenn álljon: T0 – T1 = T1 – T2
1
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érthetünk még precízebben definiált matematikai összefüggéseket és a használt vállalati
információs rendszer hiányosságainak kijavítását is. A rendkívüli volumenek miatt például
kiemelt fókuszban van jelenleg a készletek felhasználásának és ezzel párhuzamosan a vevői
igények kielégítésének összefüggéseinek deklarációja is. Természetesen, a végsődleges cél az,
hogy a készletek átlagos mennyisége minél kevesebb legyen, de mindig úgy, hogy a vásárlói
lehívások és a szállítások a megrendeléseknek megfelelően rendre teljesíthetőek maradjanak.
Ezzel egyetemben egy kiemelt fontosságú költségtényező is, a készletekre számolt tőkeköltség
is csökkenne.
Egy teljes lean controlling modell felállításához és a különböző összefüggések és
kölcsönhatások feltérképezéséhez egy jóval bonyolultabb és a jelenlegi modellben szereplő KPI
mutatók sokszorosára lenne szükség. Jelenleg ez a modell csak a vizsgált szervezetben
alkalmazott KPI mutatóiból lett összeállítva, tehát ahhoz hogy a specializált lean folyamatokat
mérő és monitoringozó modell létrejöhessen egyedileg elkészített elméleti mutatószámokat,
illetve benchmarking eszközöket kell alkalmazni. Ezen kívül pedig egy másik kérdéskört is
felvet a lean kontrolling teoretikus modellje, mégpedig a soft, vagyis nem mérhető tényezők
beépítését és monitoringozását, illetve ezen nem számokban mérhető folyamatok és
tevékenységek összehangolását a kvantitatívan kifejezhető és mérhető folyamatokkal. Ezen soft
tényezők nem csak a humán erőforrás menedzsment területén jelentősek hanem minden egyes
emberi tényező által befolyásolt folyamat esetén. Ezért ezen soft tényezők beépítése, megértése
és mérése a lean menedzsment controlling egyik nagy kihívása.
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A VÁLLALATI NYERESÉGADÓ ÉS A TŐKESZERKEZET
ÖSSZEFÜGGÉSEI
Gyurcsik Petronella
Szent István Egyetem, PhD hallgató, gy.petronella01@gmail.com
Absztrakt
Az adózás és a tőkeszerkezet összefüggéseit több szempontból is megközelíthetjük, de az ezzel
foglalkozó kutatások alapvetően a kamat jellegű és a nem kamat jellegű adómegtakarítási
tényezők elemzésére helyezik a hangsúlyt.
A kamat jellegű adómegtakarítási lehetőségek vizsgálatakor abból az alapösszefüggésből
indulunk ki, hogy az idegen tőke után kamatot kell fizetni, amely a jelenleg hatályos számviteli
előírások értelmében csökkenti a vállalati nyereségadó alapját, így a fizetendő adót is. Jóllehet,
hogy a társasági adómérték – elmúlt években is tapasztalható - csökkenésének, valamint az
alacsony kamatkörnyezetnek köszönhetően az úgynevezett „adópajzs” hatás jelentősége
csökken, ugyanakkor a jellemzően nem tudatos tőkeszerkezeti döntések okán azt
feltételezhetjük, hogy az idegen tőke bevonása iránti igényre nem gyakorolt jelentős hatást a
társasági adó mértékének csökkentése valamint az alacsony kamatkörnyezet. Ergo az
összefüggések számszerűsítéséből levont következtetések a hatékony és jövedelmező pénzügyi
menedzsment fontos eszközévé válhatnak.
A nem kamat jellegű adómegtakarítási eszközök tipikus példája az értékcsökkenési leírás,
amely a társasági adóról szóló törvény által meghatározott mértékben csökkenti a számviteli
törvény szerinti adózás előtti eredményt, tehát alacsonyabb adóalap után kevesebb lesz a
fizetendő adó is.
Tanulmányomban az említett kamat jellegű és nem kamat jellegű adómegtakarítási lehetőségek
elméletének részletesebb bemutatása, valamint a témában publikált korábbi kutatások
eredményeinek szintetizálása mellett 500 hazai vállalkozást magában foglaló, 2016-2017-es
üzleti évre vonatkozó adatbázis alapján, különböző statisztikai módszerek alkalmazásával
elemzem a tőkeszerkezet, illetve a társaságok nyeresége után fizetendő adó közötti kapcsolat
meglétét, valamint erősségét. Tehát kutatásom célja az „adópajzs” hatás gyakorlati
érvényesülésének tesztelése magyarországi vállalkozások példáján.
Kulcsszavak: tőkeszerkezet, finanszírozás, társasági adó, nyereségadó, adópajzs hatás
1. Bevezetés
Az adózás és a tőkeszerkezet összefüggéseit vizsgáló empirikus kutatások – beleértve a most
bemutatott saját elemzésemet is – nem mutattak ki szignifikáns kapcsolatot a két tényező között,
ugyanakkor az elméleti síkon levezetett korreláció minél szélesebb körben történő
megismertetése, a vállalkozások hatékonyságára és jövedelmezőségére gyakorolt hatásának
számszerűsítése érdekében számos hazai és nemzetközi kutatás témáját adta az elmúlt
évtizedekben.
Tanulmányomban az adózás és tőkeszerkezet elméletének - valamennyi ezzel foglalkozó
kutatás eredményének - bemutatását, továbbá a 2017 januárjától hatályos társasági adókulcs
csökkentés tőkeszerkezetre gyakorolt hatásának elemzését tűztem ki célul.
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2. Adózás és a tőkeszerkezet – elméleti áttekintés
Az adózás és a tőkeszerkezet összefüggéseit több szempontból megközelíthetjük, de alapvetően
a kamat jellegű és a nem kamat jellegű adómegtakarítási eszközök hatásait vizsgáljuk e
tekintetben.
A kamatok adóvédelme tulajdonképpen a számviteli előírásokból eredeztethető, tekintve, hogy
a társasági adó alapjának meghatározásánál a számviteli törvény szerinti beszámolóban
kimutatott adózás előtti eredmény jelenti a kiindulópontot. Mivel az üzemi (üzleti) tevékenység
eredményét csökkentik a hitelek után fizetett kamatok, értelemszerűen alacsonyabb lesz az
adózás előtti eredmény, így a fizetendő adó is, tehát a hitel jellegű külső források bevonásával
adómegtakarítást érhetnek el a vállalkozások. (Zéman- Tóth, 2017) Közgazdasági
szóhasználatban ezt a jelenséget hívjuk „adópajzs” hatásnak, amelynek értelmében, minél
magasabb a társasági adó mértéke, annál előnyösebb a pénzügyi tőkeáttétel növelése.
Ugyanakkor az empirikus kutatások nem igazolják ezt az elméleti megfontolást (HegedüsZéman, 2016; LeThi- PhanThi, 2017), amelyet elsősorban a vállalkozások pénzügyi vezetőinek
alacsony pénzügyi kultúrájára és a nem tudatos finanszírozási döntéseire, továbbá a társasági
adókulcs mértékének csökkenésére (lásd 1. táblázat) és az alacsony kamatkörnyezetre1 vezetek
vissza, mivel alacsony társasági adókulcs és alacsony kamatok mellett az „adópajzs” hatás
jelentősége csökken. (Illés et al., 2011)

3. táblázat: A társasági adó mértékének változása a belföldi illetőségű adóalanyok
vonatkozásában
18%
16%
16%
19%
mértéke
16%
19%
9%
időbeli
hatálya

megjegyzés

1997.01.01.2003.12.31.

-

2004.01.01.2005.12.31.

-

2006.01.01.2007.12.31.

2008.01.01.2009.12.31.

2010.01.01.2010.08.15.

2010.08.16.2016.12.31.

5 millió
forintos
adóalapig
az adó
mértéke
10%

50 millió
forintos
adóalapig
az adó
mértéke
10%

50 millió
forintos
adóalapig
az adó
mértéke
10%

500 millió
forintos
adóalapig
az adó
mértéke
10%

2017.01.01.napjainkig

-

Forrás: Saját szerkesztés a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.
törvény (Tao. tv.) alapján
A nem kamat jellegű adómegtakarítási eszközök tipikus esetei az üzleti évi beszámolójában
kimutatott adózás előtti eredményt, mint adóalapot csökkentő korrekciós tényezők 2 és a
korrekciós tételekkel3 módosított, pozitív adóalap után számított adóból érvényesíthető
adókedvezmények.
A kamat jellegű és a nem kamat jellegű adóelőnyöket összevetve, több szerző (Ross, 1985;
Hirota, 1999) is felhívja a figyelmet arra, hogy a nem kamat jellegű adómegtakarítások
növekedésével csökken a kamat jellegű adómegtakarítások lehetősége. Ezzel szemben Scott
(1977) és Moore (1986) felfogása szerint azok a vállalkozások, amelyek az amortizáción
Az irányadó kamat (jegybanki alapkamat) 2016. május 25. óta 0,9%-on stagnál.
A szakirodalmakban jellemzően az értékcsökkenést, mint adóalapot csökkentő korrekciós tételt értik nem
kamat jellegű adómegtakarítási eszköz alatt, ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy Tao. tv. számos más
adóalapot csökkentő korrekciós tételt deklarál.
3
Beleértve az adóalapot növelő tételeket is.
1
2
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keresztül nagymértékben ki tudják használni a nem kamat jellegű adómegtakarítás lehetőségét,
azok rendelkeznek a hitelfelvételhez megfelelő fedezettel, tehát ezek a vállalkozások a kamatok
adóvédelmét is könnyebben ki tudják használni.
2.1 Adózás a tőkeszerkezet elméletekben
Az adózás tőkeszerkezetre gyakorolt hatásainak elemzésére a klasszikus és a modern
tőkestruktúra elméletek között is találunk példákat. Az alfejezetben ezek rövid áttekintésével
foglalkozom.
2.1.1 MM tételek és az adók
Modigliani és Miller (MM) I. tétele – tökéletes piacot feltételezve- azt bizonyítja, hogy a vállalat
számára nincs optimális tőkeszerkezet. A vállalat értékét a tőke forrás szerinti összetétele nem
befolyásolja, a tőkeszerkezet átalakításával a vállalkozás piaci értékét nem lehet
megváltoztatni. A tétel alátámasztására az elektromos szolgáltató vállalatok és az
olajtársaságok empirikus adatait felhasználva regressziós elemzést végeztek, amely
megerősítette a tőkeköltség tőkeszerkezettől való függetlenségét.
MM II. tétele a finanszírozási döntések tőkeköltségekre gyakorolt hatását vizsgálja, amely
közvetlenül az első tételből következik, és kimondja, hogy kockázatmentes hiteleket
feltételezve, a tőkeáttétel arányának növelésével növekszik a saját tőke várható hozama,
mindaddig, amíg a hitel kockázatmentes. Az adósság kockázatának növekedésével viszont nő
a hitelezők hozamelvárása, így a saját tőke várható hozamának növekedési üteme csökkenni
fog.
Modigliani és Miller tételei meglehetősen szigorú kritériumok mellett teljesülnek, amelyek
feloldását már ők maguk is elkezdték az adók hatásainak bevezetésével. 1963-ban megjelent a
„Vállalati jövedelemadók és a tőke költsége- korrekció” című publikációjuk, amelyben a
társasági adófizetési kötelezettség figyelembevételével arra a felismerésre jutottak, hogy a
tőkeáttétel növekedésével egyenes arányban nő a vállalat piaci értéke, tekintve, hogy a kölcsön
kamata levonható az adóból. Mindezek alapján MM módosított I. tétele úgy fogalmaz, hogy egy
tőkeáttételes vállalat értéke megegyezik a tőkeáttétel nélkül működő vállalat értéke és az
adómegtakarítás összegével. Az I. tétel módosítása értelmében tehát érdemes eladósodniuk a
vállalkozásoknak, tekintve hogy az adómegtakarítások jelenértéke növeli a vállalat értékét.
Azonban nem szabad megfeledkezni az eladósodottság növelésével párhuzamosan növekvő
vállalati csőd bekövetkezésének valószínűségéről.
Második tételük, azaz a tőkeköltségek vizsgálata esetében is bevezetésre került az adófizetési
kötelezettség, így MM módosított II. tétele kimondja, hogy a tőkeáttételes vállalkozás
részvényeitől elvárt hozam megegyezik a tisztán saját tőkével finanszírozó vállalkozás
részvényeitől elvárt hozam és egy prémium összegével. Ez a prémium összeg függ a társasági
adó mértékétől, a hitelkamatok nagyságától és az adósság- saját tőke arányától.
2.1.2 A tőkeszerkezet választásos elmélete (trade-off theory)
A választásos elmélet értelmében az adósság adóelőnye és az adóssággal kapcsolatos költségek
egyensúlyára törekvő választás eredményeként alakítható ki az optimális tőkeszerkezet, amely
mellett a vállalat értéke maximálható. Az értéknövekedés az eladósodással járó kamatfizetésen
keresztül a megtakarított adókon képződik. Azonban a pénzügyi nehézségek és a növekvő
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csődvalószínűség gátat szabnak az eladósodásnak (Hernádi, 2014). Tehát a választásos elmélet
a két hatás kiegyenlítésével foglalkozik.
A pénzügyi nehézségek költségeinek hatására világított rá De Angelo és Masulis (1980) a
személyi jövedelemadók és a társasági adó tőkeszerkezetre gyakorolt hatását elemezve,
valamint kitértek a nem hiteljellegű adómegtakarítás hatásaira is.
3. Empirikus kutatás eredményei
A szakirodalmi áttekintést követően empirikus kutatásom eredményeit ismertetem, amely a
hazai vállalkozások tőkeszerkezetének és adóterhelésének viszonyát térképezi fel egy 500
elemű, véletlenszerűen kiválasztott minta alapján. A minta összetételét tekintve elmondható,
hogy valamennyi nemzetgazdasági ágban tevékenykedő, különböző méretű és tőkeáttételű
vállalkozás 2016-2017 üzleti évekre vonatkozó mérleg és eredmény kimutatás adatai alkotják
a vizsgálat tárgyát.
Elemzésem során, alapvetően az adatbázis alapján képzett mutatószámok közötti
korrelációszámítás eredményeire támaszkodom. Az eredmények értékelésén keresztül
határozom meg a tőkeszerkezet és az adózás közötti kapcsolat meglétét, illetve erősségét.
A számviteli beszámolóból nyerhető információk korlátozottsága, valamint a rendelkezésemre
álló adatok hiányosságai okán nincs lehetőségem külön vizsgálni a külső források után
fizetendő kamatok, az adózás előtti eredményt csökkentő tételek és az adókedvezmények
hatásait, így a teljes adóhatás kimutatására a fizetendő adó és az adózás előtti eredmény
hányadosát veszem alapul. A tőkeszerkezet mutatószámaként – tekintettel arra, hogy az
adatbázis nem különíti el a rövid és a hosszú lejáratú (illetve hátrasorolt) kötelezettségeket – a
teljes kötelezettség állomány összes forráshoz viszonyított arányát alkalmazom.
Empirikus kutatásomat megelőzően az adómegtakarítás és a tőkeáttétel közötti összefüggés,
valamint ennek a külső forrásokra gyakorolt hatása kapcsán a következő hipotéziseket
fogalmaztam meg:
H1: A társasági adó mértékének csökkentésével párhuzamosan csökken az „adópajzs” hatás
jelentősége, de mivel a tőkeszerkezeti döntések többsége nem tudatos, ezért ez nem csökkenti
az idegen tőke bevonása iránti igényt.
H2: A nem kamat jellegű adómegtakarítási eszközök, azon belül is az adókedvezmények –
beleértve az adóalapot csökkentő tételeket is – jelentősen mérséklik a vállalkozások által
fizetendő adót.
3.1 Az adóhatás és a tőkeáttétel kapcsolata, a külső források állományának alakulása
A korábban ismertetett elméleti összefüggések alapján megfogalmazott első hipotézisem
tesztelését két oldalról közelítem meg. Egyrészt korrelációszámítással feltérképezem, hogy az
adóhatás és a tőkeáttétel között van-e kapcsolat, másrészt megvizsgálom a külső források
állományának alakulását a vizsgált időszak vonatkozásában. A teljes mintán elvégzett
összefüggés vizsgálat eredménye alapján (2. táblázat) azt mondhatjuk, hogy az adózás és a
tőkeszerkezet között nincs statisztikailag kimutatható szignifikáns kapcsolat, ergo az
„adópajzs” hatás gyakorlati alkalmazása (kihasználása) sem feltételezhető. Az ágazat és a
tőkeáttétel mértéke szerinti részmintákat vizsgálva is csak néhány esetben és csupán 0,3 körüli,
laza kapcsolatot találtam. Továbbá ezeknek a csoportoknak az elemszáma meglehetősen
alacsony (n≤40), így a kapott eredmények alapján az adóhatás és a tőkeszerkezet laza
kapcsolatát sem vetíthetjük ki az adott ágazatokra, vagy tőkeáttételi szintekre.
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2. táblázat: Az adóteher és tőkeáttétel közötti korrelációszámítás eredményei
Csoportosítási ismérv
2016
2017
kapcsolat erőssége
teljes minta n=500
nincs
0,038
0,076
<2
<2
nincs
ágazat
tőkeáttétel
0,05 alatt
0,05-0,45
0,45-0,55
0,55-0,85
0,85 felett
*

(kivéve Q és R)

(kivéve I és J)

(laza)

0,308*
<2
<2
<2
0,344**

<2
<2
<2
<2
n.é. (n<10)

laza/ nincs
nincs
nincs
nincs
laza/ n.é.

n=40 **n=14

Forrás: saját szerkesztés empirikus kutatásom alapján.
Ugyanakkor már nem csak elméleti, hanem empirikus megközelítésben is feltételezhetjük,
hogy a társasági adó mértékének csökkenésével nem csökken a külső források bevonása iránti
igény. Ennek igazolásához a vizsgált mintában lévő vállalkozások – hitelekre vonatkozó adatok
hiányában – teljes kötelezettség állományát, valamint a Magyar Nemzeti Bank (MNB)
honlapján elérhető statisztikai adatok alapján az egész vállalati szektor hitelállományának
alakulását elemzem.
A vizsgált minta és az MNB adatai alapján is megállapítható, hogy 2016-ról 2017-re nőtt a
hazai vállalkozások kötelezettségeinek, illetve hiteleinek volumene4. Mindezeket figyelembe
véve az első hipotézisemet, amely szerint a társasági adó mértékének csökkentésével
párhuzamosan csökken az „adópajzs” hatás jelentősége, de mivel a tőkeszerkezeti döntések
többsége nem tudatos, ezért ez nem csökkenti az idegen tőke bevonása iránti igényt, elfogadom.
3.2. Az adókedvezmények hatása a fizetendő adóra
A nem-kamat jellegű adómegtakarítási eszközök, vagyis az adókedvezmények és az adóalapot
csökkentő korrekciós tételek hatásainak csupán együttes vizsgálatára nyílt lehetőségem. Ennek
keretében az adózás előtti eredményre vetített adófizetést vettem alapul, amely hányados a
tényleges adókulcsot adja eredményül. A vizsgált években a tényleges átlagos adóteher (1. ábra)
egyik évben sem érte el a Tao. törvényben meghatározott adókulcs mértékét (az 1. ábrán
pirossal/pontozott vonallal, illetve zölddel/szaggatott vonallal jelölve). Tehát kijelenthetjük,
hogy a nem-kamat jellegű adómegtakarítási eszközök meghatározó szereppel bírnak a
vállalkozások életében, amelyeknek a tőkeszerkezettel való kapcsolatát az így elért
megtakarítások saját tőke növekedésére gyakorolt hatása adja.

4

2016-ról 2017-re a vállalati hitelállomány növekedésének volumene: + 563,5 milliárd forint.
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1. ábra: A vizsgált vállalkozások tényleges átlagos adóterhe
Forrás: saját szerkesztés empirikus kutatásom alapján.
4. Összefoglalás
Az adózás és a tőkeszerkezet összefüggéseit vizsgáló kutatásom során, a kamat jellegű
adómegtakarítás vonatkozásában megállapítottam, hogy a vállalkozások nem használják ki az
„adópajzs” hatás előnyeit, amelynek hátterében – véleményem szerint – a tudatos tőkeszerkezet
alakításával szemben az azonnali pénzforrás megteremtésére irányuló, spontán finanszírozás
áll. Mindemellett a nem kamat jellegű adómegtakarítási lehetőségek számottevően csökkentik
a vállalkozások által fizetendő adót, ezáltal növelik a vállalkozások eredményét.
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Absztrakt
Az ipari robotok mellett az autonóm, mobil kiszolgáló robotok alkalmazása is egyre
elterjedtebbé válik a szervezetekben. A professzionális kiszolgáló robotok képesek az őket
körülvevő entitások és objektumok azonosítására, az emberek által feltett kérdések megértésére
és a válaszadásra, valamint az önálló helyváltoztatásra. Veszélyes, unalmas, repetitív feladatok
ellátására alkalmazhatók, amely lehetővé teszi, hogy az emberekkel kollaboráljanak egymás
képességeit kiegészítve. Így az ember-robot munkaerő integrálásának a célja a munkavégzés
hatékonyságának a növelése azáltal, hogy az egyének és a robotok a tudásukhoz jobban
illeszkedő feladatokat látják el. A kiszolgáló robotok szervezeti alkalmazásával az emberek a
komplex, kihívó, kreativitást és problémamegoldást igénylő munkák ellátására
koncentrálhatnak a monoton, rutinfeladatok helyett. Az emberi és robot munkaerő
integrálásának feltétele, hogy az egyének elfogadják a robot kollégákat és hajlandóak legyenek
a velük való kollaborációra. Az elfogadást az egyének attitűdjei, személyisége és a robotokkal
kapcsolatos korábbi tapasztalataik mellett a percepciójuk alakítja, ezért a vezetésnek érdemes
feltárnia a szervezet tagjainak robot kollégákkal kapcsolatos észleléseit a robot munkaerő
bevezetését megelőzően.
Jelen kutatás célja, hogy megvizsgálja az egyének kiszolgáló robotokkal kapcsolatos
percepcióit és a hajlandóságukat a velük való kollaborációra. Ehhez Bartneck és munkatársai
(2009) robotokkal kapcsolatos percepciók mérésére létrehozott kérdőívét alkalmaztuk, mely öt
tényező mentén csoportosítja az egyének észlelésének felmérését célzó kérdéseket. A vizsgálat
elvégzéséhez szükséges adatok gyűjtése hazai szervezetekben történt online kérdőív
segítségével. A kutatásban résztvevők (n=120) egy videófelvétel megtekintése után válaszoltak
a percepcióik feltérképezésére irányuló kérdésekre, amelyen az intelligens, humanoid Cruzr
robot volt látható emberekkel történő interakciói közben különböző szituációkban. Az
eredmények alapján megállaptható, hogy a kitöltők fele nem szívesen dolgozna a videón látott
kiszolgáló robottal, melynek okait a percepcióik elemzésével tárjuk fel.
Kulcsszavak: ember-robot interakció, percepció, kiszolgáló robot, ember-robot munkaerő,
robot kolléga
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1. Bevezetés
A robotok napjainkban már nem csak bizonyos iparágak kiegészítő technológiai eszközeként
funkcionálnak (Lee et al., 2006), hanem egyre több szervezetben megjelennek az emberi
munkaerő asszisztenseként is. A professzionális, autonóm kiszolgáló robotok képesek az őket
körülvevő entitások és objektumok azonosítására, az emberek által feltett kérdések megértésére
és a válaszadásra, valamint az önálló helyváltoztatásra. A kiszolgáló robotok az emberi
munkaerővel egy térben, ugyanazon a munkaterületen dolgoznak (Hinds-Roberts-Jones, 2004).
Arra tervezték őket, hogy „az emberek jóllétét szolgálják azáltal, hogy okos, programozható,
érzékelő, gondolkodó és autonóm módon cselekvő eszközként az emberi produktivitást
fokozzák” (Engelhardt, 1992, p. 315.).
A kiszolgáló robotok szervezeti bevezetése amellett, hogy számos előnnyel jár a vállalat
számára, komoly kihívásokat generál többek között a munkafolyamatok újragondolása (MutluForlizzi, 2008), valamint az emberi és a robot munkaerő integrálásának tekintetében. Az
utóbbihoz szükséges, hogy az egyének hajlandóak legyenek a robotokkal való kollaborációra
(You-Robert, 2018), melynek feltétele, hogy elfogadják őket. A fejlesztők ezért olyan
szociálisan interaktív robotok tökeléletesítésére törekednek, amelyek társas képességeikkel
hatékonyabbá és komfortosabbá teszik a ember-robot interakciót, s így az elfogadás
kialakulásához járulnak hozzá (Fink, 2012). Tekintve, hogy „a szociális robotokat „kifejezetten
arra fejlesztették, hogy képesek legyenek emberi interakcók folytatására” (Hegel et al., 2009,
p.2.), alkalmasnak kell lenniük az érzelmek észlelésére és kifejezésére, a magas-szintű
dialógusok folytatására, a tanulásra, a társas kapcsolatok építésére és fenntartására, olyan
természetes jelek közvetítésével, mint a gesztikuláció vagy pillantás, mindemellett
megkülönböztető személyiségjegyekkel kell rendelkezniük (Fong et al., 2003 idézi Hegel et al.,
2003, p.2.).
Az elfogadás kialakulásában szerepet játszik az egyének robotokkal kapcsolatos percepciója
(Bartneck és munkatársai, 2009), így a robotok szervezeti bevezetését megelőzően a vezetésnek
érdemes feltárnia az emberi munkaerő robot kollégákkal kapcsolatos észlelését. Jelen
tanulmány célja az egyének kiszolgáló robotokkal kapcsolatos percepcióinak és a percepciók
robot asszisztensekkel történő együttműködésre való hajlandóságukra gyakorolt hatásának
vizsgálata, melyeket a következő kutatási kérdések megválaszolásával tárjuk fel:
(1)Hogyan észlelik az egyének a kiszolgáló robotokat az antropomorfizáció, az élőség,
a rokonszenvesség, az észlelt intelligencia, illetve az észlelt biztonság (Bartneck és
munkatársai, 2009) mentén?
(2) Az egyének percepciója és a kiszolgáló robotokkal való kollaborációra való
hajlandóságuk között van-e összefüggés?
Cikkünk felépítését tekintve a bevezetést követően az irodalmi áttekintés keretében a
robotokkal kapcsolatos percepciót befolyásoló tényezőket tárgyalja, melynek nyomán a
kutatásunkban alkalmazott észlelés mérésére szolgáló eszközzel kapcsolatos választásunk
relevanciája válik láthatóvá. Ezután a módszertan részletezése következik, majd pedig az
eredményeket, a következtetéseket, a kutatás korlátait, valamint a lehetséges további kutatási
irányokat mutatjuk be.
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2. Irodalmi áttekintés
2.1 A robotok észlelését befolyásoló tényezők
Az ember-robot interakció területén számos olyan kutatás született, melyek a robotokkal
kapcsolatos percepciók kialakulásában szerepet játszó tényezőket vizsgálták. Bizonyos szerzők
a robot, azaz észlelés tárgyának tulajdonságaiból kiindulva fogalmazták meg az egyének
percepcióival kapcsolatos hipotéziseiket (Lee és munkatársai, 2006; Bernier-Scassellati, 2010;
Salem és munkatársai, 2015; You-Robert, 2018; Bainbridge és munkatársai, 2008; SeyamaNagayama, 2007; Hendriks és munkatársai, 2010; Grey-Wegner, 2012; DiSalvo és
munkatársai, 2002; Goetz-Kiesler-Powers, 2003), más kutatók pedig az észlelő
személyiségének, előfeltevéseinek, valamint a kulturális hátterének a szerepét is vizsgálták a
robotokkal kapcsolatos észlelés alakulásában (Dautenhahn és munkatársai, 2007; Darling és
munkatársai, 2015; Ray-Mondada, 2008; Katz-Halpern, 2014).
A robotokkal kapcsolatos percepciók kialakulásával kapcsolatban vizsgált tényezők közül az
egyik legjelentősebb az ember-robot közötti hasonlóság, melyet más kontextusban is számos
ERI területén született tanulmány tárgyalt (You – Robert, 2018; Lee és munkatársai, 2016;
Woods és munkatársai, 2007; Katz – Halpern, 2016; Bernier – Scassellati, 2010; Hendriks és
munkatársai, 2011; Hinds – Roberts – Jones, 2004; Minato és munkatársai, 2004). A téma
fontosságának oka az egyének hajlama, miszerint az élettelen entitásoknak emberi
tulajdonságokat, motivációkat és érzelmeket tulajdonítanak, azaz antropomorfizálják őket
(Epley – Waytz - Cacioppo, 2007), mellyel az artifaktumok akciói racionalizálhatóvá válnak
(Duffy, 2003). Bizonyos kutatások eredményei alátámasztották (Bernier–Scassellati, 2010;
Salem és munkatársai, 2015; Tapus–Mataric, 2008; You–Robert, 2018), hogy az egyén által
észlelt hasonlóság mértékének növekedésével az interakcióra való hajlandóság is nő, így
például You-Robert (2018) kutatási eredményei is, melyekből kiderült, hogy az észlelt emberrobot közötti hasonlóság pozitívan befolyásolja az emberek robotokkal kapcsolatos észlelését
azáltal, hogy bizalmat kelt az egyénben, melynek következtében a kutatás résztvevői
hajlandóságot mutattak a robotokkal való kollaborációra. Mori (1970) szerint az észlelt
szimilaritás növekedésével az élő entitásokkal és az artifaktumokkal kapcsolatos vonzalom is
növekszik, azonban ez megtörik azon a ponton, ahol a hasonlóság már nagyon magas szintű, az
egyének ugyanis a majdnem tökéletes emberi külsővel rendelkező fizikailag megtestesült
ágenseket visszataszítónak észlelik. Ezt a jelenséget a szerző relytéjes völgynek nevezi (a völgy
azt jelképezi, amikor az emberek vonzalma a robotokkal kapcsolatban hirtelen leesik, s az y
tengelyen negatív értéket vesz fel). Seyama–Nagayama (2007) kísérletükben az alanyoknak
arcképeket mutattak, melyek emberhez való hasonlósága eltérő mértékű volt. A szerzők célja
az volt, hogy teszteljék, valóban létezik-e a relytéjes völgy jelensége. A kutatás eredményei azt
bizonyították, hogy az alanyokat valóban taszították azok az arcok, amelyek nagyon
realisztikusak voltak, azonban ezek az arcok valmilyen abnormális tulajdonságokkal is
rendelkeztek, például bizarr szemekkel (Seyama-Nagayama, 2007, p.337.) Az derült tehát ki,
hogy a hasonlóság magas mértéke szükséges de nem elégséges feltétele a relytéjes völgy
megjelenésének. Grey-Wegner (2012) tanulmányának hipotézisei szintén ezen a jelenségen
alapulnak. A kutatásuk eredményeiből arra következtettek, hogy a résztvevők az emberhez
hasonlító külsővel rendelkező robotot szokatlanabbnak és különösebbnek találták, mint a
géphez hasonlító robotot.
Katz-Halpern (2014) a robot külsejének percepcióikra gyakorolt hatását vizsgálták.
Kérdőívükkel azt célozták feltárni, hogy az alanyok milyen mértékben észlelik az emberi
tulajdonságok meglétét a kísérlethez használt eltérő külsejű (animoid, humanoid, android)
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robotok esetében. A kutatás eredményei szerint az emberek a humanoid robotot észlelték úgy,
hogy az több emberi tulajdonsággal rendelkezik az animoidhoz és az androidhoz képest.
DisSalvo és munkatársai (2002) kutatásukban 48 különböző arrcal rendelkező robot észlelését
vizsgálták, pontosabban, hogy az emberhez valós hasonlóságot hogyan észlelik az alanyok az
egyes arcok esetében. Az eredmények azt mutatták, hogy minél több emberi arcra jellemző
tulajdonsággal rendelkezett a robot, az észlelt emberhez való hasonlóság annál nagyobb
mértékű volt. Az egyének hasonlósággal kapcsolatos percepcióját a legnagyobb mértékben a
szemek, a száj, valamint a fülek megléte befolyásolták. Goetz-Kiesler-Powers (2003) a robot
megjelenésének, valamint a viselkedésének az észlelését is kutatták. A szerzők abból az
előfeltevésből indultak ki, hogy ha az egyének úgy észlelik, hogy a robot külseje és viselkedése
összhangban van, akkor ez pozitívan befolyálja a robot elfogadását, valamint a kollaborációra
való hajlandóságot. A szerzők megállapították, hogy a robot külseje szignifikánsan befolyásolta
a robot észlelését és az egyének együttműködésre való hajlandóságát.
Bernier-Scassellati (2010) öt dimenzió mentén vizsgálták az egyének robotokkal kapcsolatos
percepcióit, melyek a barátságosság, a szimpátia, az intelligencia, az ember-robot hasonlóság,
valamint az interakció élvezete voltak. Kísérletük eredményei alapján a kutatók
megállapították, hogy az alanyok magasabb pontszámot adtak a robotnak az egyes dimenziók
mentén, amikor annak viselkedése megegyezett az övékével, ami a hasonlóságon alapuló
vonzalom elméletét támasztotta alá, mely szerint az emberek azokat az entitásokat tartják
rokonszenvesebbnek, akiket hozzájuk hasonlónak észlelnek. A robot viselkedésének emberrobot kollaborációra gyakorolt hatását vizsgálták Salem és munkatársai (2015) is. A szerzők
arra a kérdésre keresték a választ, hogy a robot hibás viselkedésének észlelése érintheti-e az
ember és robot közötti együttműködésre való hajlandóságot. A kutatás eredményei alapján
kiderült, hogy az alanyok hajlandóságát a robottal való kollaborációra nem befolyásolja
lényegesen a robot által végzett munka minőségének az észlelése.
Lee és munkatársai (2006) a robot személyiségének észlelésre gyakorolt hatását vizsgálták,
melyhez a Big Five személyiségmodell dimenzióit vették alapul. A kutatás eredményei azt
mutatták, hogy az emberek intelligensebbnek és rokonszevesebbnek találták azt a robotot,
amelyik az ő személyiségükkel ellentétes karakterrel rendelkezett, ami a kiegészítésen alapuló
vonzalom elméletét támasztotta alá. Hendriks és munkatársai (2011) azt kutatták, hogy az
egyének milyen személyiség meglétét várják el a robotporszívójuktól. A résztvevők válaszaiból
kiderült, hogy az alanyok nyugodt, udvarias és kooperatív tulajdonságokkal rendelkező
robotporszívót szeretnének, amely hatékonyan és szisztematikusan dolgozik, továbbá szereti a
rutinfeladatokat (Hendriks és munkatársai, 2011, p.194). A kutatásból kiderült, hogy az alanyok
által robotporszívótól elvárt személyiség megegyezett az általuk észlelt személyiséggel.
Mindezek alapján látható, hogy az ember-robot interakció területén végzett, robotokkal
kapcsolatos percepciókat vizsgáló kutatások, melyek az észlelés tárgyának tulajdonságaiból
indultak ki a hipotézisek megfogalmazásánál, az ember-robot közötti hasonlóságot, a robotok
viselkedését, személyiségét, valamint a külsejét vizsgálták, mint az egyének észlelésének
kialakulásában szerepet játszó tényezőket. Ezt figyelembe véve választottuk kutatásunkhoz
Bartneck és munkatársai (2009) robotokkal kapcsolatos percepciók vizsgálatára létrehozott
kérdőívét, amely az előbb felsorolt tényezők mindegyikét magában foglalja. Az általunk
alkalmazott kérdőív ugyan az egyes változókat csoportosító dimenzióknak más elnevezést adott
(antropomorfizáció, élőség, rokonszenvesség, észlelt intelligencia, észlelt biztonság), viszont
azok tartalmazzák, sőt ki is egészítik a szakirodalmi áttekintés eredményeként megjelenő, más
kutatók által vizsgált tényezőket. Az 1. táblázatban azt mutatjuk be, hogy a Bartneck és
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munkatársai (2009) által létrehozott kérdőív elemei mely, az ERI területén vizsgált, robotokkal
kapcsolatos percepciót befolyásoló tényezőhöz tartoznak.
1. táblázat: A robotokkal kapcsolatos percepciókat befolyásoló tényezők
A vizsgált észlelést
befolyásoló tényező

ember-robot közötti
hasonlóság

robot megjelenése

robot viselkedése

robot személyisége

Szerző

Bartneck és mtársai (2009) mérési
eszközének függő változói

Gray-Wegner (2012)
You-Robert (2018)
Seyama-Nagayama (2007)
DiSalvo és mtársai (2002)

gépszerű-emberszerű
hamis-igazi
öntudatlan-öntudaton lévő
halott-élő
mozdulatlan-eleven

Katz-Halpern (2014)
DiSalvo és mtársai (2002)
Goetz-Kiesler-Powers (2003)

mesterséges-élethű
mereven mozgó-elegánsan mozgó
gépies-szerves

Bernier-Scassellati (2010)
Salem és mtársai (2015)
Goetz-Kiesler-Powers(2003)

Lee és mtársai (2006)
Hendriks és mtársai (2011)

barátságtalan-barátságos
kellemetlen-kellemes
nyugtalan-nyugodt
izgatott-higgadt
nyugalmas-csodálkozó
inaktív-interaktív
közönyös-készséges

ellenszenves-szimpatikus
nem kedves-kedves
szörnyű-aranyos
nem hozzáértő-hozzáértő
tudatlan-értelmes
felelőtlen-megbízható
nem intelligens-intelligens
ostoba-okos

Forrás: Saját szerkesztés
Tekintve, hogy a szakirodalomban vizsgált, észlelést befolyásoló tényezők közül az egyik
legjelentősebb az ember-robot közötti hasonlóság, az első hipotézisünket ebből a tényezőből,
pontosabban a hasonlóságon alapuló és a kiegészítésen alapuló vonzalom elméletéből kiindulva
a következőképpen fogalmaztuk meg:
H1: Az egyének kiszolgáló robotokhoz való viszonyulása és az általuk észlelt ember-robot
közötti hasonlóság mértéke között van összefüggés.
A második hipotézisünket, mely a kiszolgáló robotokkal történő együttműködésre való
hajlandósággal kapcsolatos így határoztuk meg:
H2: Az egyének észlelése az antropomorfizáció, az élőség, a rokonszenvesség, az észlelt
intelligencia, valamint az észlelt biztonság mentén összefügg a kiszolgáló robotokkal történő
kollaborációra való hajlandóságukkal.
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3. Módszertan
3.1 Minta
Az elemzés elvégzéshez szükséges adatokat hazai szervezetekben (Budapesti Corvnius
Egyetem, hazai kis-és középvállalatok) gyűjtöttük online kérdőív alkalmazásával, amely egy
hónapon keresztül (2019.január 15.- február 15.) volt elérhető. A minta elemszáma 120 fő (nő:
59,2%, férfi: 40,8%) volt. A kitöltők közel háromnegyede életkorát tekintve a 19-29 éves
korosztályba esett. A válaszadók legmagasabb iskolai végzettségét illetően 39,2%-uk
érettségivel, 40,8%-uk pedig alapszakos diplomával rendelkezik. A kitöltők foglalkozását
tekintve a minta igen diverz, hiszen közgazdászok, programozók, mérnökök, informatikusok,
marketingesek, HR-esek, pénzügyi elemzők, idegenvezetők, gyógypedagógusok, bölcsészek,
tanárok, továbbá hallgatói státuszban lévő egyének is szerepeltek a válaszadók között.
3.2 Az észlelelés tárgya: Cruzr robot
Az egyének kiszolgáló robotokkal kapcsolatos észlelésének a vizsgálatához az UBTECH által
tervezett Cruzr robotot választottuk. A kutatásban résztvevők egy videófelvételt láttak Cruzrről emberekkel történő interakciók közben, majd ezt követően töltötték ki a kérdőívet. Cruzr
egy intelligens, felhőalapú humanoid kiszolgáló robot, amelyet arra terveztek, hogy sokszínű
szolgáltatásaival szervezeti és otthoni környezetben is segítségére legyen az embereknek.
Mozgatható karjaival képes emberi gesztikulációkra, arcfelismerési funkciója 98%-os
pontosságú, multimodális szinergiáinak köszönhetően pedig sokkal emberszerűbb,
folyékonyabb interakciókat folytat, amely a felhasználói élményt növeli. Emellett képes a valós
idejű helymeghatározásra és útvonaltervezésre, a videókonferenciák több helyszín közötti
biztosítására, valamint a big data elemzésre. A robot által nyújtott szolgáltatásokat a vállatok
saját igényeikre szabhatják. Cruzr alkalmazható többek között reptéri utaskísérőként,
intelligens banki asszisztensként, múzeumi tárlatvezetőként, vásárlási tanácsadóként,
ügyfélmenedzserként, valamint recepciósként egyaránt. Fontosnak tartottuk, hogy a válaszadók
olyan robot lássanak, amely képes magas szintű szociális interakciók folytatására, továbbá
lényeges szempont volt a kiszolgáló robot kiválasztásánál az is, hogy az egyének olyan
szervezeti szituációkban láthassák a robotot, amely valóságos lehet, s amely néhány éven belül
a hazai vállalatokban is elterjedtté válhat. Tekintettel a robotokkal végzett kutatások
erőforrásigényére, a videófelvétel lejátszását választottuk a válaszadók Cruzr-rel való
megismertetésére (https://www.youtube.com/watch?v=J8UKZqDpbmY), amely alkalmazott
módszer a szakirodalomban (MacDorman, 2006; Lee-Tang-Kiesler, 2011; Ho-MacDormanPramono, 2008).
3.3 Módszer
Az alanyok percepcióinak a vizsgálatához Bartneck és munkatársai (2009) standardizált mérési
eszközét alkalmaztuk. A szerzők kérdőíve öt dimenzió mentén vizsgálja az egyének robotokkal
kapcsolatos észlelését, s összesen 24 változót tartalmaz. A kitöltők 5 fokozatú Likert-skálán
jelölhetik az egyes kérdések esetében, hogy hogyan észlelték a robotot, így például az
antropomorfizáció dimenzióján belül, a hamis-igazi kérdés kapcsán, amennyiben a válaszadó
teljesen hamisnak élszlelte a robotot, akkor az 1-est kell megjelölnie, ha inkább hamisnak, a 2est, ha nem tud dönteni a 3-ast, ha inkább igazinak, akkor a 4-est, s ha teljesn igazinak, akkor
az 5-öst. A kutatásban résztvevők a videófelvétel megtekintése után töltötték ki a kérdőívet. Az

262

adatelemzés tekintetében egyrészt a válaszok gyakoriságát vizsgáltuk, másrészt
összefüggésvizsgálatot végeztünk. Online kérdőívünk a Bartneck és munkatársai (2009) által
meghatározott kérdések mellett további két kérdést tartalmazott, melyeket a következőképpen
fogalmaztunk meg: „Hogyan viszonyul a videón látott robothoz?”, „Mennyire szívesen
dolgozna együtt a videón látott robottal?”. A kitöltők ezen kérdések esetében is 5 fokozatú
Likert-skálán jelölhették válaszaikat (5=Nagyon pozitívan viszonyulok hozzá/nagyon szívesen
dolgoznék vele, 1=Nagyon negatívan viszonyulok hozzá/egyáltalán nem szívesen dolgoznák
vele). Az egyének Cruzr robothoz való viszonyulása, és a vele kapcsolatos ember-robot közötti
hasonlág észlelése (antropomorfizáció: hamis-igazi, gépszerű-emberszerű, öntudatlanöntudaton lévő, mesterséges-élethű, merevern mozgó-elegánsan mozgó) közötti összefüggés
vizsgálatához SPSS statisztikai szoftver segítségével kereszttábla elemzést a végeztünk.
Ugyanígy jártunk el a többi észleléssel kapcsolatos kérdés esetében is, melyeknél egyenként
vizsgáltuk az együttműködésre való hajlandósággal kapcsolatos összefüggést.
4. Eredmények
4.1 Az egyének Cruzr robottal kapcsolatos percepcióinak elemzése
Bartneck és munkatársai (2009) kérdőívén belül, az antropomorficáió dimenziójába tartozó
kérdésekre adott válaszok gyakoriságának az elemzésével kezdjük az eredmények bemutatását.
A kitöltők 43,3%-a kimondottan gépszerűnek észlelte Cruzr-t, 28,3%-uk pedig inkább
gépszerűnek, mint emberszerűnek. Mindössze egyetlen kitöltő percepciója szerint volt a videón
látott robot emberszerű. Azzal kapcsolatban, hogy Cruzr öntudatán lévő vagy öntudatlan
entitás, a kitöltők 27,5%-a nem tudott dönteni. A hamis-igazi kérdés kapcsán a válaszadók közel
harmada (31,7%) nem tudott dönteni. A mesterséges-élethetű kérdésre adott válaszok alapján
az látszott, hogy a kitöltők közel 82%-a mesterségesnek észlelte Cruzr-t (1: 54,2%, 2: 27,5%).
A robot mozgásával kapcsolatos percepciókról elmondható, hogy a kitöltők 66,7%-a (1:, 2:)
mereven mozgónak észlelte a kiszolgáló robotot.
A kérdőív következő kérdéscsoportja arra irányult, hogy mennyire észlelik az egyének élőnek
a videón látott robotot. A válaszadók csaknem fele élettelennek észlelte Cruzr-t, 35%-uk pedig
nem tudott dönteni. A kitöltők 45,8%-nak percepciói szerint a videón látott robot eleven (5:
10,8%, 4: 35%), 32,5%-uk pedig nem tudott dönteni. A gépies-szerves kérdés kapcsán a
válaszadók jelentős többsége (85,9%) gépiesnek tartotta Cruzr-t, közülök 62-en, azaz az összes
kitöltő több mint fele kifejezetten gépiesnek észlelte a robotot. Ebben a kategóriában szintén
megjelenik a mesterséges-élethetű kérdés, amelyet Bartneck és munkatársai (2009) azzal
magyaráznak, hogy az mind az antropomorfizáció, mind pedig az élőség dimenziójának fontos
eleme, továbbá, hogy a két dimenzió meglehetősen hasonló). Ez esetben a válaszadók
ugyancsak jelentős többsége, 82,5%-a (5: 55%, 4: 27,5%) gondolta úgy, hogy Cruzr
mesterséges entitás. A kitöltők 75%-a (5: 33,3%, 4: 41,7%) interaktívnak észlelte a videón látott
robotot. A kérdéscsoport utolsó eleme annak a vizsgálatát célozta, hogy az egyének
közönyösnek vagy készségesnek észlelték-e Cruzr-t. A kitöltők 77,5%-ának (5: 37,5%, 4: 40%)
percepciói szerint Cruzr készségesen viselkedett az emberekkel a videón látottak alapján.
Annak felmérésére, hogy az egyének mennyire észlelik rokonszenvesnek a robotokat, Bartneck
és munkatársai (2009) öt kérdést határoztak meg, melyek közül az első az ellenszenv-szimpátia
percepcióját vizsgálja. A kitöltők többsége, 51,7%-a (5: 24,2%, 4: 27,5%) szimpatikusnak
észlelte Cruzr-t, 30,8%-uk pedig nem tudott dönteni. A barátságtalanság-barátságosság kérdés
tekintetében 65%-uk (5: 33,3%, 4: 31,7%) észlelte a kiszolgáló robotot barátságosnak. A
válaszadók 67,5%-ának (5: 34,2%, 4: 33,3%) percepciói szerint Cruzr robot kedvesen
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viselkedett az emberekkel. Azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy a videón látott robot kellemes
vagy kellemetlen-e, a válaszadók 33,3%-a nem tudott dönteni. A rokonszenvesség
dimenziójának utolsó kérdése arra irányult, hogy az egyének szörnyűnek vagy aranyosnak
észlelik-e a robot. A kutatásban résztvevők 45,8%-a (5: 20%, 4: 25,8%) aranyosnak észlelte
Cruzr-t, 32,5%-uk pedig nem tudott dönteni ezzel a kérdéssel kapcsolatban.
Az észlelt intelligencia dimenziója öt kérdést tartalmazott. A kitöltők 77,5%-ának (5: 38,3%, 4:
39,2%) percepciói szerint a videón látott robot hozzáértő, 53,3%-uk pedig (5: 22,5%, 4: 30,8%)
értelmesnek észlelte Cruzr-t. A válaszadók közel 30%-a ebben az esetben sem tudott dönteni.
A kérdőívet kitöltők közel 70%-a megbízhatónak észlelte Cruzr-t, 70,8%-uk (5: 21,7%, 4:
46,7%) pedig intelligensnek. Az észlelt intelligencia dimenzió utolsó kérdése az ostobaságokosság észlelésének felmérésére irányult. A válaszadók 65%-ának (5: 29,2%, 4: 35,8%)
percepciói szerint Cruzr okos.
Az észlelt biztonság az általunk alkalmazott kérdőív utolsó dimenziója, amely három kérdést
foglal magában. Ezek közül az első azt vizsgálja, hogy az egyének nyugodtnak vagy
nyugtalannak érzékelik-e a robotot. A kitöltők 79,1%-a (5: 29,2%, 4: 35,8%) nyugodtnak
észlelte Cruzr-t. Ezen válaszukkal összhangban, a következő kérdés alapján 79,2%-uk (5:
48,3%, 4: 30,8%) higgadtnak észlelte a robotot. S végül, 64,2%-uk percepciói szerint(5: 45%,
4: 34,2%) Cruzr nyugalmasan viselkedett. Összességében a válaszok alapján látható, hogy az
általunk alkalmazott mérési eszköz több olyan kérdést is tartalmazott, melyeknek kapcsán a
kitöltők nem tudtak dönteni, ami következhet abból, hogy a megtekintett videófelvétel nem
szolgált számukra elég információval a választáshoz.
4.2 Az ember-robot közötti hasonlósággal kapcsolatos percepciók és a kiszolgáló robotokhoz
való viszonyulás közötti összefüggés
Annak feltárására, hogy van-e a videón látott robothoz való viszonyulás, valamint az észlelt
ember-robot közötti hasonlóság között összefüggés, kereszttábla-elemzést végeztünk, melynek
eredményeit a 2. táblázatban mutatjuk be. Mielőtt az összefüggéseket elemeznénk, a kiszolgáló
robothoz való viszonyulással kapcsolatban érkezett válaszok gyakoriságát ismertetjük. A
válaszadók 29,2%-a közömbösen viszonyult Cruzr-hez, 27,5%-uk, inkább pozitívan, 26,7%-uk
inkább negatívan, 9,2%-uk nagyon pozitívan viszonyult a videón látott robothoz, 7,5%-uk
pedig nagyon negatívan. Látható tehát, hogy a kitöltők közül nagyjából ugyanannyian
viszonyultak pozitívan a kiszolgáló robothoz, mint negatívan.
A kereszttábla-elemzés eredményei (2. táblázat) alapján látható, hogy az antropomorfizmus
minden eleme összefügg az egyének Cruz robothoz való viszonyulásával, hiszen a p-érték
minden esetben kisebb, mint 0.05, így a nullhipotézist nem kerül elfogadásra 5%-os
szignifikancia szinten, tehát a változók nem függetlenek egymástól. Az egyének Cruzr-hez való
viszonyulása, és a kiszolgáló robot mesterségesnek vagy élethűnek való észlelése között
közepesen erős kapcsolat van (Gamma= -0,577), ugyanígy a hamisnak-igazinak (Gamma= 0,528), illetve a mereven mozgónak-elegánsan mozgónak (Gamma= -0,53) való észlelés
esetében is. A gépszerűnek-emberszerűnek, illetve öntudatlannak-öntudaton lévőnek való
észlelések esetében gyengébb kapcsolat van a változók között.
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2. táblázat: Az összefüggésvizsgálat eredményei az észlelt ember-robot hasonlóság
mértéke és az egyének Cruzr-hez való viszonyulása között
Antropomorfizmus
hamis-igazi
gépszerű-emberszerű
öntudatlan-öntudaton lévő
mesterséges-élethű
mereven mozgó-elegánsan mozgó

Asymp. Sig
Pearson ChiSquare
0.000
0.003
0.018
0.000
0.005

Ordinal by ordinal
Gamma value
-0,528
-0,423
-0,232
-0,577
-0,53

Forrás: Saját szerkesztés
4.3 A percepciók és a kiszolgáló robottal történő kollaborációra való hajlandóság közötti
összefüggés
Az egyének Cruzr-rel történő kollaborációra való hajlandóságának és a vele kapcsolatos
percepciók közötti összefüggések vizsgálatához kereszttábla-elemzést végeztünk, melynek
eredményeit a 3. táblázat szemlélteti. Hasonlóan ez előző alfejezethez, elsőként itt is azon
válaszok gyakoriságát mutatjuk be, amelyek a kiszolgáló robottal történő együttműködésre való
hajlandósággal kapcsolatosak. A válaszadók 35%-a nem annyira szívesen, 15%-uk pedig
egyáltalán nem szívesen dolgozna együtt Cruzr robottal. 20,8%-uk közömbös volt ezzel a
kérdéssel kapcsolatban, s szintén 20,8% szívesen dolgozna vele, 8,3%-uk pedig kifejezetten
szívesen kollaborálna a videón látott robottal.
A 3. táblázatból látható, hogy a 24 változó közül 6 változó (mozdulatlan-eleven, közönyöskészséges, nem intelligens-intelligens, nyugtalan-nyugodt, izgatott-higgadt, nyugalmascsodálkozó) esetében nincs összefüggés a videón látott robottal történő kollaborációra való
hajlandósággal, hiszen ezen változók esetében a p-érték nagyobb, mint 0.05, így a nullhipotézis
kerül elfogadásra 5%-os szignifikancia szinten, miszerint a két változó független. Az
összefüggésvizsgálat eredményei alapján az látszik, hogy az antropomorfizáció, valamint
rokonszenvesség minden eleme összefügg az egyének kollaborációra való hajlandóságával,
ezzel szemben az észlelt biztonság egyik elemével sincs összefüggés. Az észlelt intelligencia
kérdései közül négy függ össze a hajlandósággal, az élőség elemei közül pedig szintén négy.
Közepesen erős a kapcsolat a gépiesenek-szervesenek (Gamma= - 0,625), mesterségesnekélethűnek (Gamma= - 0,653), az ellensenvesnek-szimpatikusnak (Gamma= -0,645), valamint a
kellemesnek-kellemetlennek (Gamma= - 0,688) való észlelés és a kolleaborációra való
hajlandóság között.
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3. táblázat: Az összefüggés-vizsgálat eredményei a kérdőív változói, valamint az egyének
Cruzr-rel történő kollaborációra való hajlandóságuk között
Változó

Asymp. Sig
Pearson Chi-Square

Ordinal by ordinal
Gamma value

0.000
0.000
0.050
0.000
0.000

-0,469
-0,472
-0,31
-0,546
-0,427

0.003
0.063
0.000
0.000
0.006
0.717

-0,405
-0,401
-0,625
-0,653
-0,37
-0,291

0.000
0.008
0.007
0.000
0.000

-0,645
-0,46
-0,351
-0,688
-0,727

0.043
0.014
0.016
0.343
0.000

-0,429
-0,459
-0,387
-0,327
-0,441

0.254
0.820
0.158

-0,138
-0,123
-0,119

antropomorfizáció
hamis-igazi
gépszerű-emberszerű
öntudatlan-öntudaton lévő
mesterséges-élethű
mereven mozgó-elegánsan mozgó
élőség
halott-élő
mozdulatlan-eleven
gépies-szerves
mesterséges-élethű
inaktív-interaktív
közönyös-készséges
rokonszenvesség
ellenszenves-szimpatikus
barátságtalan-barátságos
nem kedves-kedves
kellemetlen-kellemes
szörnyű-aranyos
észlelt intelligencia
nem hozzáértő-hozzáértő
tudatlan-értelmes
felelőtlen-megbízható
nem intelligens-intelligens
ostoba-okos
észlelt biztonság
nyugtalan-nyugodt
izgatott-higgadt
nyugalmas-csodálkozó

Forrás: Saját szerkesztés
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5. Következtetések
Első kutatási kérdésünk az egyének kiszolgáló robotokkal kapcsolatos percepcióinak a
vizsgálatára irányult. A kutatás eredményei alapján kiderült, hogy az egyének többsége (a teljes
mértékig egyetértett és az egyetértett kategóriákat összevonva) Cruzr robotot gépszerűnek,
mesterségesnek, mereven mozgónak, gépiesnek, interaktívnak, készségesnek, szimpatikusnak,
barátságosnak, hozzáértőnek, értelmesnek, megbízhatónak, okosnak, nyugodtnak, higgadtnak
és nyugalmasnak észlelte. A válaszok alapján tehát látható, hogy az egyének észlelése Cruzr
viselkedésével, személyiségével, kompetenciáival és megbízhatóságával kapcsolatban
pozitívan alakult, a külsejét tekintve azonban az egyének nem észlelték az ember-robot közötti
hasonlóság magas fokát.
Az első hipotézisünk teljesült, hiszen az antropomorfizmus minden eleme összefüggött az
egyének Cruzr-hez való viszonyulásával. A második hipotézisünk részben teljesült, ugyanis a
kitöltők Cruzr robottal történő kollaborációra való hajlandósága összefügg az
antropomorfizáció és a rokonszenvesség összes elemével, valamint az élőség, illetve az észlelt
intelligencia négy elemével, az észlelt biztonság dimenziójának azonban egyetlen elemével sem
függött össze. Megállapítható tehát, hogy a mintánkban szereplő egyének kiszolgáló robotokkal
történő kollaborációra való hajlandóságában szerepet játszik az ember-robot közötti
hasonlóságnak, a robot külsejének, a robot viselkedésének, valamint a személyiségének az
észlelése.
A kutatás korlátai között szerepel, hogy a percepciók mérése előre meghatározott tényezők
mentén történt. Ebből adódóan nem ismerjük pontosan a kitöltők interpretációit a
kérdőívünkben használt fogalmakkal kapcsolatban. Így a következő kutatásunk célja, hogy az
egyének robotokkal kapcsolatos észlelését kvalitatív módszertan alkalmazásával, mélyinterjúk
kvalitatív tartalomelemzése útján tárjuk fel. Meg kell továbbá azt is jegyeznünk a kutatás
korlátaival kapcsolatban, hogy a percepciót az észlelés tárgyának tulajdonságain kívül számos
más tényező is befolyásolja, köztük az észlelő hiedelmei, értékei, korábbi tapasztalatai, illetve
szervezeti kontextusban a közös értékek, normák, szokások is. Ennek mentén célunk, hogy
konkrét szervezeti közegben -ahol már bevezetésre kerültek a kiszolgáló robotok- is végezzünk
percepciókutatást. S végül, tekintve, hogy az észlelés alakulását az idő is befolyásolja (a hosszú
távú ember-robot kollaboráció során kialakulhat kötődés a robot felé az egyének részéről),
longitudinális kutatás végzése is releváns cél lehet.
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FOGYASZTÓI DÖNTÉSI FAKTOROK ÉS VEVŐI
ELÉGEDETTSÉG MÉRÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A HAZAI
FESZTIVÁLOK ESETÉBEN
Iványi Tamás
Budapesti Műszaki és Gazdasátudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar,
PhD-hallgató, ivanyi@mvt.bme.hu
Absztrakt
A tanulmány célja, hogy a hazai zenei fesztiválokat vizsgálva a fogyasztói döntési faktorok és
a vevői elégedettség mérésének lehetőségét határozza meg. Az elmúlt években hazánkban a
nyári turizmus egyik kiemelkedő eseményévé váltak a különböző fesztiválok. Különösen a
könnyűzenei és összművészeti fesztiválok váltak egyre inkább számos magyar és külföldi Z és
Y generációs fiatal nyaralásának helyszínének meghatározó elemévé. A zenei fesztiválok évről
évre történő megrendezése rendszerességet teremt a fiatalok turisztikai döntésében, valamint
komoly törzsközönségek alakulnak ki, akik hűségesek és akár márkaevangelistákká is
válhatnak.
Egy fesztiválnak számos célja lehet, ami a turizmusban résztvevő fogyasztó számára az észlelt
vevőértéket tudja növelni. Ennek eredményeképpen a fogyasztó egyrészt több időt tölt el, vagy
több pénzt költ a desztinációban, másrészt pedig megosztja élményeit, kialakulhat a hűség és
visszatérő látogatója lehet a helyszínnek. Adott esetben a fogyasztó számára komoly
ráfordítások és döntési faktorok is megjelenhetnek, hiszen a fiatalok pénzügyi és időbeli kerete,
valamint az alternatíváktól való elesés veszélye összetettebb vásárlói döntési folyamatot
eredményezhet. A fesztiválok kulcsszerepe miatt fontos annak a vizsgálata, hogy melyek azok
a tényezők, amelyeket az utazást és a programválasztást megelőzően a fogyasztók figyelembe
vesznek. Az elégedettség szempontjából kiemelten fontos, hogy ezen tényezőkben az
események és a fesztiválok miként teljesítenek, illetve milyen élményt tudnak nyújtani: a
megszokottból való kilépésben – eszképizmus, szórakozásban, tanulásban vagy esztétikai
élményben. Ez a négy faktor a klasszikus Pine és Gilmore által megalkotott 4E modell, amelyet
az utóbbi időben fesztiválokra vonatkoztatva egy további elemmel, a gazdasági értékkel egészít
ki a szakirodalom. A nyújtott élmény függvénye, hogy a fogyasztók a későbbiekben
szeretnének-e visszatéri az adott helyszínre és a fesztiválra, illetve, hogy örömmel osztják-e
meg élményeiket, valamint keltik-e jó hírnevét a fesztiválnak.
A tanulmányban a fenti tényezők hazai kvantitatív mérésére és elemzésére teszek javaslatot,
melyet nemzetközi és hazai szakirodalomra, valamint korábbi primer kutatásokra alapozok. Az
irodalmi áttekintés kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy a 4E illetve az 5E modell miként mérhető
és milyen eltérések lehetnek a hazai könnyűzenei fesztiválok esetében a szakirodalomban
tárgyalt nemzetközi, összművészeti fesztiválokhoz viszonyítva. Törekvésem, hogy kiemeljem
a korábbi hazai kutatásokból a témában releváns eredményeket.
Kulcsszavak: fesztiválturizmus, fogyasztói magatartás, fogyasztói tartalmak, online
marketing, vevői elégedettség
1. Bevezetés
„Ha nyár, akkor kikapcsolódás, szórakozás, fesztiválok és bulik. A fiatalok számára a meleg
évszak nem csupán a nyári szünidő miatt vonzó. A szabadtéri strandok nyitását követően hamar
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kezdetét veszi a fesztiválszezon is, amely évről évre mind több fiatalt mozgat meg.'' kezdte a
fesztiválok általános értékelését bemutató cikkét Sija és Schauermann (2009) közel tíz évvel
ezelőtt, s azóta a fesztiválok népszerűsége évről évre nő.
A fesztiválok és a turizmus kapcsolata hosszú múltra tekint vissza, azonban ezen események
talán még sosem voltak ennyire felkapott turisztikai eszközök, mint az utóbbi években. Egy
könnyűzenei fesztivál látogatása az Y és Z generáció számára természetes nyári programmá
vált.
A fesztiválturizmus, bár a turizmus része, sok szempontból eltér a klasszikus értelmezéstől. A
tanulmány célja ezen eltérések vizsgálata egy folyamatközpontú megközelítéssel. A
turizmusban ismert vásárlási folyamatot három fő szakaszra tudjuk bontani, amely az utazást
megelőző, közbeni és követő időszakokat jelenti. Mindez a fesztiválok esetében sincs
másképpen: a fesztivált megelőzően a fogyasztók számos információt gyűjtenek és komoly
mérlegelési folyamaton esnek keresztül, különösen az Y és Z generáció tagjai, akik számára
adott esetben a fesztivál igen költséges, azonban élményekben igen intenzív programot jelent.
A fesztivál látogatói egy előzetes elvárással mennek el a fesztiválra, amely elvárásokat a
helyben kapott élményekkel összevetik. Az élményeket pedig a fesztivál közben és után is
bátran osztják meg például a közösségi médiában. Mindezek a visszajelzések egyben
visszacsatolást is képeznek a későbbi fogyasztók számára.
A tanulmány célja a fesztiválokhoz kapcsolódó fogyasztói folyamat elemzése, illetve irodalmi
áttekintése, amely alapján a kvantitatív kérdőíves megkérdezéssel lehetséges a döntési
faktorokat, az elégedettséget és az élmények összetevőit mérnem.
2. Irodalmi áttekintés
2.1 A fesztiválok szerepe a turizmusban
Az események, mint közösségi programok, rendezvények az ókori olimpiáktól és gladiátorjátékoktól kezdve a középkori lovagi tornákon át történelmünk minden szakaszában
megjelentek, amelyek nem titkolt célja volt a nép hangulatának a javítása, az élmény nyújtása,
a kikapcsolás a hétköznapok világából (Harsányi, 2013, p. 300-301). A turizmusban ugyancsak
az egyik legfontosabb tényező, hogy kiszabaduljunk a megszokott környezetünkből. Ez a
kiszabadulás sok esetben a saját városunkban valósul meg azáltal, hogy a turisztikai szokásaink
beépülnek a hétköznapjainkba és desztinációs helyzetünk megváltoztatása nélkül is el tudjuk
végezni (Wang et al., 2016). Mindezt segítik például az események, fesztiválok, amelyek úgy
adnak turisztikai élményt, hogy nem is feltétlenül szükséges elhagynunk a lakhelyünket.
Amennyiben definiálni szeretnénk a turisztikai rendezvényt vagy eseményt, akkor a
legfontosabb tényezők az előre szervezettség, időbeni behatároltság, alkalmi jelleg,
meghatározott cél és hely (Fazekas-Harsányi, 2011).
Napjaink utazóit egy város meglévő infrastruktúrája, adottságai, látnivalói nem kötik le eléggé,
hanem élményre vágynak. Az események és az ezekhez köthető élmények napjainkban
meghatározó szerepet játszanak a turizmusmarketingben. Ennek célja, hogy elősegítse a hely,
mint komplex adottság (létesítmények, szolgáltatások, élmények és további elemek összessége)
értékesítését, a települések közötti turisztikai versenyben kiemelkedő a szerepük (Michalkó,
2014). Husz (2012) is kiemeli, hogy a turisztikai adottságok, attrakciók sokkal könnyebben
válnak vonzerővé, ha ezekhez eseményeket, élményeket kapcsolunk hozzá.
A turisták vonzásának egyik megoldása az események szervezése, amely sok esetben számos
helyi stakeholder összefogását és bevonását is jelenti. Láthatjuk, hogy nem csak más városok
lakóit érdemes odacsalogatni, de a helyiek számára is turisztikai programot jelentenek ezen
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események, így a „cél mindig kettős, ugyanis ahol jól érzi magát az ott lakó, oda szívesen megy
az idegen is.” (Faragó, 2015)
A fesztiválturizmus az eseményturizmus egyre népszerűbb eleme. Egy fesztivál, mint
események sorozata értelmezhető (Kundi, 2011). A Magyar Fesztiválszövetség szerint a
fesztiválok fő jellemzői:
 egy vagy több helyszínen
 rendszeresen megrendezésre kerül
 meghirdetett programmal rendelkezik
 egy vagy több téma köré szerveződik
 kulturális, művészeti, gasztronómiai vagy egyéb eseménysorozat.
A fesztiválok tehát összetettségüknél fogva „összekapcsolják a különböző szintű kultúrákat,
műfajokat, amiből mind a közönség, mind a kulturális-művészeti élet nyerhet” (Hunyadi et al.,
2006a, p. 25.). A látogató így egyedi programokból összeállított, rövid idő alatt igen tömény
csomagot kap, amely segíti a hasznosságmaximalizálást.
Hunyadi és társai (2006b) a fesztiválok számának növekedésére és fontosságuk alátámasztására
több tényezőt is megállapítanak, amelyek a város és a turizmus fejlesztése szempontjából is
meghatározóak. A fesztiválok ugyanis
 élményt nyújtanak,
 összehozzák az embereket, kultúrákat, művészeteket, segítve a toleranciát,
 a legjobbakat hozzák össze, ezért a látogató különlegesnek érzi magát,
 erősítik a helyi identitás kialakulását a helyi közösségben,
 hagyományokat őriznek és egyediséget mutatnak be,
 ízlésformáló jelleggel bírnak a kultúra közvetítése által,
 a hétköznapokat különleges eseményekké, ünneppé változtatják,
 összehozzák a különböző szervezeteket, intézményeket a közös munkavégzéssel,
 hozzájárulnak a gazdasági növekedéshez.
Egy fesztivál – különösen a könnyűzenei fesztiválok a fiatalabb generációk számára –
elsődleges vonzerőként is funkcionálhat. Az idősebb generációk, illetve a gasztronómiai,
hagyományörző és az összművészeti fesztiválok esetében a látogatók nem kifejezetten a
fesztivál miatt érkeznek általában az adott desztinációba, az másodlagos vonzerővé válik. Ezen
típusa az eseményeknek további, nagyobb mértékű fogyasztásra sarkallja a turistákat, „erősítik
a turisztikai desztinációk vonzerejét.'' (Husz, 2012, p. 94.) Hunyadi (et al., 2006a, p. 31.) szerint
a messzebbről érkező vendégek alapvetően, ha a fesztivál volt az utazási célpontjuk, akkor
többet szánnak az étkezésre, a belépőjegyekre és a további programokra is.
2.2 A fesztivált látogatók demográfiája
Egy későbbi kérdőíves megkérdezés sokaságának meghatározásához több korábbi szakirodalmi
forrásra is lehet támaszkodni, amelyek a magyarországi fiatalok zenei fesztiválokra járási
szokásait elemezte, azonban ezen források javarészt idejét múltak (Rácz, 2010); (Kovács,
2009a); (Kovács, 2009b); (Sija-Schauermann, 2009) és (Deli-Gray, 2010).
Ezen források alapján összefoglalható, hogy a Sziget Fesztivál magyar közönségének 1/3-a 20
év alatti, 10-ből 3 látogató 20-24 éves, 29 év felettiek csupán kevesebb, mint 20%-át tették ki a
látogatóknak. A külföldiek esetében még ennél is kisebb a 29 év felettiek aránya (15%), bár
közülük a 20 év és az alattiak kevesebben vannak, hozzávetőlegesen 18% (Kovács, 2009a).
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A magyar látogatók 60%-a a fővárosból érkezik, további 13.4% pedig Pest megyéből. 55.6%
nappali tagozaton tanul, minden második látogató egyetemet vagy főiskolát végez vagy végzett
(Kovács, 2009a).
A VOLT Fesztiválra vonatkozóan elmondható, hogy minden harmadik vendég a NyugatDunántúl régióból érkezik, különösen Győr-Moson-Sopron megyéből, azonban a budapestiek
száma is rendkívül magas, több mint 30%1. A VOLT-on is rendkívül magas a felsőfokú
végzettséggel rendelkezők vagy éppen felsőoktatásban tanulók aránya.
Sija-Schauermann (2009) a 15-25 éves korosztályra vonatkozó felmérése alapján: 56% vett már
részt valamilyen közösségi nyári rendezvényen, fesztiválon. A fiatalok 22%-a rendszeresen jár
fesztiválokra, azaz minden nyáron megy valamilyen eseményre.
Kovács (2009b) rámutat arra is, hogy a magyar vidéki lakosok 13%-a legalább egy napot tölt
Budapesten a Sziget Fesztivál előtt, 17%-a pedig utána. 38%-uk azért mert további
szórakozásra vágyik, városnézésre 26% voksolt és a fürdő-, illetve múzeumlátogatás is közel
10%-os értéket ért el.
2.3. A fesztivált látogatók motivációja
A látogatás motivációit vizsgálandó, hazai szempontból ugyancsak a 2009-2010-es forrásokra
lehet támaszkodni. Sija-Schauermann (2009) az NRC 2008-as felmérésére hivatkozva kiemeli,
hogy a leginkább jellemző motiváció: a bulizás (83,6%), egyes fellépők miatt menni (54,2%),
ismerkedési lehetőségek (35,1%), a rendezvény kulturális programjainak megnézése (28,4%)
illetve a barátokkal való együttlét (25,1%). A szerző korábbi kutatásai alapján további elemeket
is javasol a vizsgálatra: vonzó kiegészítő programok, jó ár/érték arány, kíváncsiság, a fesztivál
hírneve, megítélése, atmoszférája, jó infrastuktúra a fesztivál helyszínén és környezetében,
illetve a környező város adta lehetőségek. A szerző korábbi kutatásai 2015-ben a fesztivál
atmoszféráját, a barátokkal való együttlétet és a fellépő előadók, zenekarokat helyezte az első
három helyre. Az azóta végzett kutatások (Iványi, 2017 és Kazár-Prónay, 2017) a közösségi
élmény és a közösséghez való tartozást is kiemelik, továbbá megfigyelhető az is, hogy a fellépő
zenekarok kevésbé fontosak. Ezt az is bizonyítja, hogy számos jegy a fesztiválokra még a
zenekarok bejelentése előtt elfogy, tehát a vásárlási döntés meghozatalában a fellépők nem
játszanak szerepet közvetlen módon. (Megjegyezzük, hogy a fesztiválhoz kapcsolódóan a zenei
stílusra és ezáltal számos fellépőre lehet még a hivatalos bejelentések előtt is következtetni.)
Az eddigi kutatások nem tárgyalják azt, hogy ezen tényezők milyen módon, mekkora
mértékben jelennek meg a fogyasztók elvárásaiban, illetve a későbbi elégedettségben. Kenesei
és Kolos (2008) az elégedettséget, mint igazságosságot jellemzi, amely a kapott értékre, az
értékcsere folyamatára és az interakcióra vonatkozik. Kenesei (2017) az elégedettség mérésére
számos modellt mutat be, amelyek közül a háromdimenziós mérést számos helyen használják.
Eszerint léteznek alapvető vagy elengedhetetlen jellemzők, amelyek önmagukban nem növelik
az elégedettséget, de hiányuk egyértelműen elégedetlenséghez vezet. A teljesítmény tényezők
hiánya elégedettlenséghez, növelésük viszont nagyobb mértékű elégedettséghez vezet. A
lelkesítő tényezők az úgynevezett lappangó, látens igényeket elégítik ki: a hiányuk nem vezet
elégedettlenséghez azonban megjelenésük egyértelműen növeli az elégedettséget. A fentebb
felsorolt tényezők esetében fontos kérdés, hogy melyik kategóriába tartoznak, illetve tudunk-e
a három kategóriába további döntési faktorokat besorolni.

1

http://cseppek.hu/errolarrol/660par-erdekes-adat-volt-rol - megtekintve: 2019. 06. 14.
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2.4 Az élmény faktorai
Pine és Gilmore (1999) t tanulmányában az élményt helyezik a szolgáltatások és a termékek
helyett a marketing középpontjába. A turizmusmarketingben is, – ahogyan azt már korábban ki
lett emelve, az élmény, az élmények teremtése és menedzselése különösen fontos (Lőrincz –
Sulyok, 2017). Pine és Gilmore által meghatározott 4E modell (amely nem azonos az Ogilvyék által megalkotott Experience, Exchange, Everywhere és Evangelism négyessel) az esztétikai
(esthetics), tanulási (education), szórakozási (entertainment) és a valóságból való menekülési,
elszabadulási (escapism) élményt foglalja magába.
Rivera és szerzőtársai (2015) fesztiválokra próbálta értelmezni a 4E modellt és kutatásaik
alapján arra jutottak, hogy egy további elemet, a gazdasági értéket (economic value) is érdemes
a modellbe bevenni. Az általuk létrehozott 5E modellben a fesztiválokra értelmezve az
általánosan vett elégedettség ezen öt faktorból ered.
Semrad és Rivera (2018) kvantitatív kutatásban vizsgálta egy kis szigeten megrendezett zenei
(hagyományörző, összművészeti) fesztivál összetevőit az 5E modellre alapozva.
Megállapításaik szerint ezen fesztivál esetében a tanulás, szórakozni vágyás és a valóságtól
(hétköznapokból) való elszakadás a legerősebb befolyásoló tényezői az összesített
elégedettségnek, a pénzügyi érték pedig a legkevésbé meghatározó. Kutatásaikat az Y
generációra alapozták. A szerző előzetes vélekedése szerint a hazai zenei fesztiválok esetében
ezen arányok változhatnak. Feltételezhetően a könnyűzenei fesztiválokat leginkább a
kikapcsolódás, a szórakozás miatt keresik fel, és a Z generáció számára a gazdasági érték is
jelentős tud lenni.
Rivera és Semrad (2018) kiemelik továbbá azt is, hogy az általánosan vett elégedettség erős
hatással van arra, hogy mennyire tartja emlékezetesnek és menyire lelkesen emlékszik vissza a
látogató a fesztiválra. Kutatásaik arra is rámutatnak, hogy közepesen erős kapcsolat fedezhető
fel az elektronikus szájreklám megjelenése és az emlékezetes élmény között. Rivera és
szerzőtársai (2015) az elektronikus szájreklám helyett utazás utáni fogyasztói magatartást
vizsgálta. Ebben az esetben erős kapcsolatot tudtak bemutatni az emlékezetes élmény és az azt
követő viselkedés között.
Mindezek alapján összefoglalható, hogy az összesített élmény és az ebből fakadó kellemes és
hosszantartó visszaemlékezés következtében a fogyasztók nyitottak a helyszín ajánlására,
amennyiben kérdezik őket, illetve egy esetleges visszatérésre is, azonban önmaguktól kevésbé
lelkesek az élmények „cél nélküli” megosztására.
Az itt bemutatott probléma szorosan kapcsolódik Lecinski (2011) Zero moment of truth (Az
igazság nulladik pillanata) modelljéhez, amely a fogyasztói vásárlási döntési folyamatot egy
visszacsatolás hurokként értelmezi. Az élmények átélése utáni fontos mometum a fogyasztók
élménymegosztása, amely a visszacsatolást és ezzel a jövőbeli fogyasztók számára a döntés
előkészítését segíti. Ez a visszacsatolás azonban jóval ritkábban történik meg a modell szerint,
mint az élmények átélése, ezért szükséges turisztikai szervezői oldalról a fogyasztókat az
élménymegosztásra ösztönözni.
Süli és Martyin (2017) kérdőíves felmérései szerint a fiatalok egy szegedi (SZIN) és egy
határközeli szerbiai (Green Future) fesztivál esetében az Instagramot, Facebookot és a
Snapchatet használták. A kutatásaik szerint a fesztiválra járók nem csak megosztják az
élményeiket, de mások élményeit keresik is, amely böngészést a Facebook és az Instagram
mellett a YouTube és a Google kereső segítségével végzik. A kereséseknél a leggyakrabban a
videós tartalmak, különösen az úgynevezett aftermoviek jelennek meg. A videós bejegyzések
közül kiemelkedő, új trendként megjelenve az úgynevezett élő videós bejelentkezés, amelyet
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ugyancsak az Instagramon vagy a Facebookon keresztül tudnak megtenni a fogyasztók. Mindez
a trend az előzőekben bemutatott eredményekkel ellentétben azt feltételezi, hogy a turisták nem
tudatosan és nem az utazást követően az élményekre visszaemlékezve osztják meg a zenei
fesztiválok esetében az élményeket, hanem spontán módon, ott a helyszínen.
A szerző javaslata szerint egy hazai felmérés esetében mindenképpen szükséges lenne a 4E
illetve az 5E modellnek a mérése, amennyiben lehetséges több különböző fesztivál esetében. A
korábban is említett generációs különbségek miatt is, illetve a fesztiválok eltérő felépítése,
környezete, programstruktúrája miatt is, várhatóan a Rivera és Semrad (2018) által
megállapított kapcsolatoktól eltérőt tapasztalhatunk itthon. A Z generáció esetében továbbá
fontos elemként jelenhet meg az is, hogy az élmények megosztás helyben a fesztiválon történike, spontán módon, illetve, hogy milyen eszközöket, platformokat használnak, ezt mennyire
tudatosan teszik.
3. További kutatási irányvonalak
Az előzőekben bemutatott irodalmi áttekintés alapján a Z generáció élményeit felmérő
kérdőíves megkérdezést javasolom. A 2.2-es fejezet alapján a mintavételezés a budapesti
egyetemisták körében egy megfelelő kiindulási pont lehet a hazai fesztiválok esetében. A Z
generációs sokaság könnyen elérhető az interneten keresztül, az online megkérdezés során
pedig az élmény átélésére, az emlékezetességre és az élmény megosztására vonatkozóan (lásd
2.4-es alfejezetben, Rivera és Semrad kutatásait) Likert skálás zárt kérdéseket érdemes
használni (Malhotra, 2009).
Véleményem szerint különös hangsúlyt kell helyezni a Lecinski (2011, lásd 2.4-es alfejezetben)
által felvetett visszacsatolási problémára, vagyis arra, hogy az átélt élményeket milyen
arányban és milyen lelkesedéssel osztják meg, itt várhatóan a Rivera és szerzőtársai által
vizsgált Y generáció és a hazai Z generáció között eltérés lesz tapasztalható.
Egy hazai kutatás esetében tehát a 4E vagy 5E modellből érdemes kiindulni. Azonban a
nemzetközi szakirodalomhoz képest a hazai Z generációs mintában várhatóan eltérések
tapasztalhatóan az eredményekben, így a kutatásban az eltérések kihangsúlyozására,
vizsgálatára is lehet fókuszálni.
Süli és Martyin (2017) felmérései alapján érdemes azt is vizsgálni, hogy milyen típusú
tartalmakat (szöveg, értékelés, kép, videó, élő tartalmak) osztanak meg és erre melyik
platformokat használják a Z generáció tagjai. Ezeket még a fesztivál során vagy után osztják-e
meg, illetve mennyire tudatos ez a cselekvés.
Ugyancsak fontos mérési szempont lehet a 2.3-as fejezet alapján, hogy megvizsgáljuk a 2008as és 2015-ös adatokhoz képest hogyan változott a fesztiválok választásának a motivációja, erre
szemantikus skála használatát javaslom.
Meglátásom szerint érdemes a 2.1-es fejezetben feltárt területekkel is foglalkozni a kérdőívben,
ahol megvizsgálnám, hogy elsődleges vagy másodlagos vonzerőként jelent meg a
fogyasztásban és az utazás során a könnyűzenei fesztivál. Igénybe vett-e a turista további
stakeholderek szolgáltatásait, fontos volt-e számára a környezet és egyáltalán utazásként tekinte a fesztivál meglátogatására, hiszen sok esetben a fesztiválok látogatása a helyiek számára is
kikapcsolódást nyújt.
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4. Összefoglalás
Mindezen információk felhasználásával, a kérdések és a tématerületek közötti összefüggések
feltárásával egy átfogó képet kaptunk a hazai ifjúsági fesztiválturizmusról és a zenei fesztiválok
hatásairól, valamint folyamatszemléletű működéséről.
Számos hazai város és turisztikai desztináció-menedzser szervezet foglalkozik különböző
fesztiválok szervezésével. A hazai és nemzetközi közönség közötti, illetve a fesztivál jellegéből
fakadó eltérésekre vonatkozó eredményeket az említett a stakeholderek (önkormányzatok,
szervezetek, desztináció menedzserek) tudják hasznosítani. A Z generáció viselkedésének
minél pontosabb megértése hosszútávon segítheti a szervezőket a hatékonyabb
szegmentálásban, terméktervezésben és marketingkommunikációban is.
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Abstract
In Central Europe we can distinguish two types of politics- the English and The French modelsof higher education system’s accreditation proceedings which models go back to the 1990’s.
The English model leads back to the trends of higher education to market effects while the
French model explains it with the agreements initiated by the state. The above mentioned two
models are typical mainly in the German accreditation which effected the whole Central
European accreditation political system. Different from Western Europe, the accreditation
system shows close relationship with political changeover as its presence can be led back social
and political changes which caused higher education reformation activities in the last decade.
Since the EU accession Western-European effect can be felt only in the Austrian accreditation
policy. Specialists believed that the main reasons of introducing the method are
transnationalism and catching up. Due to my research field and the actuality of the topic, in my
essay I examine the education of accounting in higher education after accreditation and the
effects of it in seven Central-European countries around Hungary like Slovakia, Ukraine,
Romania, Serbia, Croatia, Slovenia and Austria. The still ongoing continuous transformation
of accounting plays an important role in economic life so the education and spread of changes
have a significant role. International changes of accounting must be built in the future
specialists’ knowledge as they have to do their work in a new changing system, the IFRS. My
empirical research extends to the range of basics and international accounting. My research was
made in the most significant economic universities of the previously mentioned countries. My
analysis was created on he basis of the schedules and emetic programs originated from the
universities’ websites.
Keywords: accreditation, Central Europe, transnationalism, change, international accounting
1. Introduction
In Central Europe two types of higher education accreditation procedures and connected
policies can be distinguished: The English and the French models which originate from the
1990s. The English model leads the development of higher education back to market effects. It
was characterized by traditionalism so the 24 universities system from the II. World War to the
1960s. Due to the constant increase in state effects so called polytechnics were created which
were able to satisfy the significantly increasing student numbers. Simultaneously the binary
system was developed which ruled the English higher education system until 1992. After it the
state higher education system grained ground and thanks to it all the institutions could use the
name ’university’. [1] [8] [18]
The French model-in contrast to the previously mentioned English model-leads the formation
of higher education back to the agreements initiated by the state which significantly from each
other so two types of them can be distinguished:
1. professional, scientific and cultural types of state institutions
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2. administrative type of state institutions
After the French Revolution (after 1789.) universities were under strong state control then in
the 1960s-due to the introduction of higher education law-they became more and more
multidisciplinary institutions. For 1989 the higher education system went through further
significant changes and thanks to change contractual policy was introduced between the state
and higher education institutions which was followed by the introduction of accreditation. [9]
[11] [12]
The mentioned two models were typical mainly in the German accreditation which influenced
the whole Central-European accreditation political system. Contrary to Western-Europe the
accreditation system shows close connection with political regime changes as its presence can
be originated in social and political changes which caused higher education reformation
activities in the previous decade. From the date we joined to the European Union the WesternEuropean effect can only be realized in the Austrian accreditation policy which says that
accreditation procedures and institutions can be distinguished from social and political
transformations. The main reason of introducing the method was internationalization and
catching up. [1] [8] [9] [11] [12] [16] [18]
2. Formation of higher education in seven Central-European countries surrounded
Hungary
Internationalisation of higher education has become central issue or one of the most important
element of higher education policy as universities become the centre of development in a more
and more dominant way, moreover they have significant experience in international relations
in fact. [9]
In Austria two accreditation systems exist (professional higher education, private university)
which has American characteristics but in state institutions the accreditation process haven not
happened. The introduced accreditation procedures show the Dutch pattern but little difference
can be experienced. The essence of Dutch evaluation pattern is that the professional
organisations and offices-fulfilling actually state tasks functions only as consultancy board in
the accreditation point of view. Accreditation is the part of the Bologna structure, process and
aim of it is to be able to come with the international education private sector. [16]
In Croatia the still existing higher education institutions have gone through many changes. The
traditional institutions have become modern ones which have contributed to the social,
economic and cultural development. Croatia has also joined to the Bologna system which aim
is to take part in the harmonisation process. Nowadays there are three types of institutions in
the country: public, private but not profit-orientated and profit orientated institutions. [2] [17]
In Romania after nearly forty years of communism-in 1989 new development phase started in
the education system. Due to the continuous improvement Romania joined to the accreditation
process in 1994 and thanks to it the number of private universities decreased, accredited private
universities appeared, state and private universities became under constant monitoring. [13]
[15]
In Slovakia before 1989 university autonomy did not exist then in 1990 with the introduction
of higher education law, basic fundamental pillars appeared. Harmonisation of the European
higher education systems has accelerated with the Sorbonne Statement. In 2002 in relation to
the harmonisation of European higher education systems the Slovakian higher education
entered into the Bologna process and the aim of it was the quality education and
competitiveness. [5] [7]
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In Slovenia the higher education law was published in 1993 which became the basis of forming
higher education’s structure. In 1999 the command was published which has direct relationship
with the accreditation. The still existing unified structured higher education law is current from
2004 which was born with the EU accession and joining to the Bologna process. [26] [27]
In Serbia the introduction of EU conform accreditation system became essential in 2005. The
aim of it was to introduce quality study programmes which are suitable for the prescribed
minimum requirements and give relevant professional knowledge. Higher education reform
paths intensified in Serbia in 2001 thanks to the fact that the reform groups of the new
government considered education important. [3] [4]
Until 1996 in Ukraine the same education system operated as in the other republics but due to
the modification of the1991 education law the following school structures formed: pre- primary
school, general secondary education, after-school training, profession-technical training,
higher-level training, after-graduation training, aspiranture, doctoral training, self-training. The
first accreditations appeared in 1994 containing a lot of bureaucratic elements. The procedure
is difficult and there are a lot of contingencies in it but the important priority is the integration
of Ukrainian higher-education into the international education system. [17]
In Central Europe, accreditation has a clear correlation with system changes, which means the
reforming of higher education in the same time with social and political changes. Accreditation
agencies focus on supporting the higher education quality, which has become a major “tool” of
internationalization and it’s closely linked to the current Bologna system. However, since the
joining to the European Union, a common Central European accreditation system has still not
been developed and is not really developing to the Western European models – exception of
the Austrian accreditation policy – in which we can find the features of German accreditation
model. Accreditation is a new system which is constantly growing, taking on new and new
forms, and the aim is to integrate the higher education into the national education system as
much as possible. [9]
3. Empirical research in the previously mentioned seven countries’ most significant
universities in the accounting point of view
The European higher education’s qualification framework was accepted by the Ministers of
Higher Education in 2006. This framework is international and sectoral framework, It is output
orientated so it determined output standards and credit ranges for qualifications short-term
higher education qualifications (BA/BSc, MA/MSc, Phd) issued by higher education. [14] The
liability of compliance with the European Union principals was fulfilled several ways in the
member states. National authorities have the right to maintain certain degree of independence
in national regulation. Economic environment changes fast. These changes effect not just
management but the accounting information representing them. It is confirmed by the fact the
international accounting regulation changes constantly too. It requires continuing training from
the future and present accounting experts. The constant changes in accounting have important
role in economic life so teaching and changes and spreading them have significant role.
International changes influencing accounting must be built into the knowledge of future experts
as they will do their work in a new,-based on IFRS accounting-changing system. [6] My
empirical research covers basics of accounting and international accounting. I have analysed
the previously mentioned countries’ most significant universities having a determining role in
economic education. (University of Belgrad (RS), Simon Kuznets Kharkiv National University
of Economics (UA), Slovak University of Technology in Bratislava (SK), School of Economics
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and Business (SI), Universität Wien (AT), University of Zagreb (HR), Universitatea BabesBolyai (RO)) My research was based on the syllabuses and subject programmes available on
the universities websites. It can be stated- on the basis of these data- that accounting is taught
in all the seven universities. Basic accounting is taught only in Slovakia in the third year of
training. Studies make it possible to acquire the theoretical basis of double-entry book-keeping,
meeting the terms assets and liabilities, establishing the balance sheet and get to know the basic
accounting regulations. The teaching material secures understanding the methodical relations
of book-keeping about assets, sources, costs and benefits, revenues and expenditures.
Furthermore students have the chance to look into synthetic and analytic register, definition of
advice and certificate and the connection of accounting and taxation. The examined subjects
deal with the basic terms of auditing besides basic book keeping knowledge and processes.
Time series and account-based accounting methods were applied in teaching basic knowledge.
After finishing the term students must get to know the process of accounting and leading general
ledger accounts. Generating income statement and report are the parts of basic knowledge
moreover understanding the elements of revenues, costs and expenditures get significant role
and the evaluation of exchange terms, value-added tax and cash flow are taught in this subject.
[19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
International accounting is not educated as a different subject but students have the chance to
look into the possibilities of IFRS and harmonisation. Understanding international standards
and international financial reporting systems’ characteristics are included in this subject such
as the exploration of possibilities derived from accounting systems’ standardization. Thanks to
it understanding the terms of accounting harmonisation and globalisation have significant role.
Students have the chance to look into the world of IFRS and the differences- derived from the
variety of economic events and reporting systems- are highlighted. The content and structure
of international accounting standards are presented. Due to it students taking part in the training
will be able to identify an economic event, phenomenon. They will also be able to apply the
regulations of recognition and publishing. Students have insight in the frame principles, legal
environment of IFRS and the specificities, requirements of different standards and the
requirements for standards. Understanding the content, structure and construction of financial
reports have significant role. In many institutions-mainly derived from the universities’ profileteaching international accounting does not have main focus. Though most of the universitiesin different measure- react on the challenge international economics. They are taught in
different subject programme frames at different universities. These subjects are management
accounting, financial accounting, bank and insurance accounting, comparative accounting, cost
accounting, internal accounting special accounting, accounting and taxation accounting
expertise and audit and cost accounting. [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
4. Summary
Examining the Central-European higher education accreditation I have concluded that the
educational system has close relationship with the regime changes of different areas. Directly
after the regime change the system become weaker but as the European accession has become
closer, governments have strengthened in the mentioned countries and at the same time the
education system has also become stronger. The era between the regime change and the
accession is called a rebellious one by the experts as due to the accession everything has gone
back to normal as different governments have to conform to the EU regulation so the
independence of institutions are regulated. This is the main message of accreditation policies in
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Central- Europe. For the matter of teaching accounting it can be stated that the different
universities give the same knowledge to the students though through different subject
programmes so they will be able to cope with the globalising fields.
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Absztrakt
Az ember lényéből eredően szeret játszani, ami már nagyon fiatalon, a csecsemőkortól indul és
végigkísér bennünket életünk alkonyáig. A játék által önfeledten tudunk kikapcsolódni,
élményeket szerezni és társas készségeinket, szociális kompetenciáinkat fejleszteni, például ha
közösségben játszunk. De vajon ez a játékosság jelenthet-e előnyt a munkában? Jelenthet-e
előnyt egy vállalkozás számára? Már az 1800-as évek végén regisztráltak az üzleti szférában
olyan akciókat, amelyek jutalmazások révén próbáltak lojalitást elérni. 2002-re tehető és Nick
Pelling játékfejlesztő nevéhez fűződik a gamifikáció kifejezésének bevezetése.
Magyarországon a legtöbb forrásmunka a „játékosítás” elnevezést használja a gamifikáció
jelenségére. A gamifikáció alkalmazása az üzleti szférában 2011-ben San Fransiscóban áttörő
méreteket öltött, de már korábban is léteztek olyan vállalatok, amelyek a játékszerű
gondolkodást alkalmazták.
Kutatásom fő kérdése, hogy melyek azok az üzleti területek, ahol a gamifikáció alkalmazható.
Hol működik hatékonyan a játékosítás? Van-e és kimutatható-e összefüggés egy vállalat
teljesítőképessége és a játékosítás alkalmazása között? Azt feltételezem, hogy a játék eszköze
a pszichológiai mechanizmusok által, tudatos és jól kialakított eljárásként alkalmazva segíti az
egyént a feladatai hatékonyabb elvégzésében, így teljesítménye nőni tud. Ezáltal a vállalat
eredményessége is javul, tehát a gamifikáció alkalmazása pozitív hatással van a vállalatok
teljesítményére.
Jelen tanulmányban a gamifikáció elméleti alapjait mutatom be. Célom egy rövid szakirodalmi
összefoglaló készítése, mellyel későbbi kutatásomat kívánom megalapozni. A megismert
források közül ki szeretném emelni Fromann Richárd nevét, aki Játékoslét című könyvével egy
hiánypótló szakirodalmat adott a tudományterületnek: összefoglalja a legfontosabb
gondolatokat a gamifikációval kapcsolatban, valamint a JátékosLét Kutatóközpont
felméréseiről ad tájékoztatást. A nemzetközi irodalmak közül a Zichermann-Linder szerzőpáros
a Gamifiaction az üzleti játékok forradalmasítása című művében jó gyakorlatokat oszt meg a
vállalkozáson belüli csoportok hatékonyságának növelésével kapcsolatban.
Kulcsszavak: játékosítás, gamifikáció, teljesítménynövelés, vállalati eredményesség
1. Bevezetés
Az ember lényéből eredően szeret játszani, ami már nagyon fiatalon, a csecsemőkortól indul és
végigkísér bennünket életünk alkonyáig. A korai játékot a jogszabályokat böngészve meg is
találhatjuk: „A játék a gyermekkor legfontosabb tevékenysége, ami segít a világ
megismerésében és befogadásában, elősegíti a testi, értelmi, érzelmi és szociális fejlődést.”[1]
- olvasható egy hatályos EMMI rendeletben. A játék által önfeledten tudunk kikapcsolódni,
élményeket szerezni és társas készségeinket, szociális kompetenciáinkat fejleszteni, például ha
közösségben játszunk. A játékosítás világunkban egyre jobban teret hódít, hiszen az általa
elérhető hatékonyságnövekedés igen fontos akkor, amikor egyre jelentősebb szűkösséggel
állunk szemben az energia- és erőforrások terén. Az általános termelési tényezők közül az

284

emberi jellegűek esetében a motivációval ösztönözhetőek, melyre kiemelkedő figyelmet kell
szentelnünk.
A munkaerőpiac változásai, a robotizáció növekedése, az egyre több termelőüzem létesítése
munkaerőhiányos helyzetet eredményezett. A meglévő munkaerő körében pedig gyakran
tapasztalhatunk szakadást a friss tudással rendelkező, az informatikai eszközöket profin kezelő
fiatalabb és az idősebb generációk között. A hatékonyság növelése, valamint a különbségek
kiegyenlítése ezért is kulcsfontosságú és ennek az egyik fő eszköze lehet a gamifikáció.
Beszélnünk kell tehát arról, hogy milyen megoldásokkal tudjuk a dolgozóinkat közös nevezőre
hozni és élményközpontúan alakítani a munkájukat, hiszen fiatalabbak és idősebbek hasonló
feladatokat végeznek egymás mellett is, viszont a tudásuk, ismereteik a generációs különbségek
miatt máshogy alakulnak.
2. Generációs különbségek
A generációs különbségeket életünkben több helyen is megérezzük. A fiatalok és a kevésbé
fiatalok gondolkodása jó párszor ellentétbe kerül. Másképp gondolkodunk a
gyermekvállalásról, a család fontosságáról, a munkáról és még számtalan dologról. A
generációkkal kapcsolatos kutatásokat a XX. században kezdték meg. Pál (2013) gyűjtése során
a generációk besorolása nem mutat egységes képet [2].
1. táblázat: Generációs korszakolások
Howe és Strauss
(2000)
Csöndes
generáció
(1925-1943)
Boom
generáció
(1943-1961)
13.
generáció
(1961-1981)

Martin és
Tulgan
(2002)
Csöndes
generáció
(1925-1942)

Oblinger és
Oblinger
(2005)

Reeves és
Oh (2007)

Mccrindle
Research
(2012)

Érettek
(<1946)

Érett
generáció
(1924-1945)

Építők
(1925-1945)

Baby
boomerek
(1946-1964)
X generáció
(1965-1977)

Baby
boomerek
(1946-1964)
Gen-Xers
(1965-1980)

Boom
generáció
(1946-1964)
X generáció
(1965-1980)

Baby
boomerek
(1946-1964)
X generáció
(1965-1979)

Gen-Y,
NetGen,
Évezred
Generációja,
Millenaristák
(1981-1995
PostMillenaristák,
Évezred
utániak
(1995-)

Évezred
generációja,
Millenáris
generáció
(1981-2000)

Y generáció
(1980-1994)

Évezred
generációja
(1982-2000)

Évezred
generációja
(1978-2000)

-

-

Forrás: [2]
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Z generáció
(2001-

Z generáció
(1995-2010)

A generációk fogalmát Pál (2013) Mccrindle és Wolfingertől hivatkozza, mint azon személyek
csoportját, akik ugyanabban a korszakban születtek, azonos életkorban és életszakaszban
vannak, és ebből adódóan azonos technológia és tapasztalatok hatottak rájuk [2].
A jelenkorunk fiataljait az alfa, valamint a Z generáció alkotja. Ezt a két generációs csoportot
digitális bennszülött névvel is illetik. Kovácsné Pusztai (2018) röviden összefoglalva azt
mondja, hogy „Ők már úgy nőttek fel, hogy gyermekkoruktól elérhető volt az internet. Számukra
magától értetődő a személyes kommunikációs eszközök használata, okostelefonnal kelnek és
fekszenek, mindig elérhetők és folyamatosan kapcsolatban vannak egymással az online térben.
Könnyen kezelik az információ gyors áramlását, tevékenységeiket gyakran váltogatják
„multitasking” során. Így a hagyományos, frontális eszközökkel nehéz lekötni a figyelmüket. A
vizuális megjelenítést részesítik előnyben, szemben a hosszú, tagolatlan szövegekkel.” [3]
A generációs különbségek egyre nagyobbak, ezek az iskolapadtól a családi asztalig terjednek
és a munkahelyek világában is jelen vannak. Ebben a helyzetben kell új megoldásokat
találnunk, hogy előre lépjünk a fejlődésben és ne hátra. A segítség előttünk van több éve, de
nemrégiben azonosításra is került. Eszerint a játék hagyományos eszközeit és a
hozzákapcsolódó érzékeket alkalmazva jutunk előre. Ezt a hatást gamifikációnak nevezzük. A
szóösszetétel a game (játék) és a fication (valamilyenné alakítás) szavak összefűzésével
keletkezett. A gamifikáció kifejezése 2002-ben látta meg a napvilágot, amikor Nick Pelling
játékfejlesztő munkája során alkalmazta. Ezt Magyarországon a legelterjedtebben a játékosítás
szónak feleltetjük meg. A témakör nagy áttörése 2011-ben San Franciscóban történt, amikor
megrendezték az első gamifikáció témájú konferenciát és ezt követően indult világkörüli útjára
a korábban is működő, csupán nem ilyen formalizált keretek között létező módszer. Erre
különösen jó példa, hogy már a hetvenes évek elejéig is léteztek olyan vállalatok, amelyek a
játékszerű gondolkodást alkalmazták [4].
3. Gamifikáció definiálása
A szakirodalmat Kovácsné Pusztai (2018) munkája foglalja össze. Az általam végzett további
feladat az volt, hogy a definíciók fő fókuszát kiemeljem.
2. táblázat: Definíciógyűjtemény a gamifikációra
Szerző(k)

Definíció

Pelling, (2002)

Elektronikus eszközök játékszerű
felgyorsítása és élvezhetőbbé tétele.

Deterding, (2011)

A játéktervezési elemek használata játékon kívüli kontextusban.

Zichermann és
Cunningham, (2011)

Játéktervezői gondolkodás és játékmechanizmusok
felhasználók bevonására és problémák megoldására.

Huatori és Joho
Hamari, (2012)

A felhasználó átfogó értékalkotását támogató folyamat, amely egy
szolgáltatást azáltal javít, hogy játékszerű élmények lehetőségét teremti
meg.

Werbach és Hunter,
(2012)

Játékelemek és játéktervezési módszerek használata játékon kívüli
környezetben.
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felhasználói

felületekkel

való

használata

a

Kapp, (2012)

Gamification játékalapú működési elvek, játékesztétika és játéktervezői
gondolkodás használata emberek lekötésére, cselekvésre sarkallására,
tanulságának elősegítésére és problémák megoldására.

Zichermann és
Linder (2013)

Játékokból, hűségprogramokból és a viselkedési közgazdaságtanból
kölcsönzött tervezési koncepciók alkalmazása a felhasználói elköteleződés
növelésének céljából.

Burke (2014)

Emberek digitális lekötése és ösztönzése céljaik
játékmechanizmusok és élménytervezés használatával.

elérésére

Forrás: saját szerkesztés [3] alapján
Ahogy korábban említettem Nick Pelling 2002-ben nevezte el a gamifikációt. Pelling
elektronikus eszközöket és felületeket értett a gamifikáción, melyek gyorsítják és élvezhetőbbé
teszik az emberi tevékenységet. Ilyen tevékenység a közlekedés, valamint a tanulás vagy a
munka is lehet. Deterding fogalma a leggyakrabban jelenik meg a tudományos munkákban,
mely szerint a játékon kívüli környezetben jelennek meg a játék elemei. Erre a fogalomra
hasonlít véleményem szerint Werbach és Hunter szerzőpáros 2012-es megfogalmazása is. A
bemutatott külföldi szerzők közül Kapp részletezi a legjobban a gamifikáció értelmezését,
miszerint a fölös, hulladékidőnek nevezett percek lekötésére is vonatkozhat. „Hulladékidőnek
tekinthető - Pintér (2018) megfogalmazása szerint -, amikor eleve nincs különösebben mit
csinálnia valakinek, mert egy időrabló főtevékenység elveszi az idejét, ami ugyanakkor nem
igényel teljes figyelmet.” Ilyen idő a fölösleges várakozás, a sorbanállással töltött idő, vagy a
közösségi közlekedés igénybevétele során ki nem használt idő [5]. Visszatérve a Kapp
definíciójára, a cselekvésre sarkallás motivációt jelent az új dolgok megismerése felé, valamint
teret nyit a problémamegoldások aktív szerepének is.
A magyar kutatók közül a játékosítást Fromann (2015) az alábbiakban foglalta össze:„…a
játékokra ne csak szórakozásként gondoljon a társadalom, hanem egy olyan hatékony eszközre
is, amellyel az általános napi tevékenységeinket - legyen az munka vagy tanulás – szórakoztató
élménnyé tehetik. A játékosítás lényege nem az, hogy minden teendőnkre játékokat készítünk,
sokkal inkább a játékok pszichológiai mechanizmusainak tudatos és szakszerű alkalmazása, a
jobb közérzet és a hatékonyabb tevékenység elérése érdekében.” [6]
4. A gamifikáció története és példái
A történelem során többen használták már a játékosítást. Erről Németh (2015) tesz említést,
miszerint „Fuchs (2014) pedig egészen a római korig visszanyúlóan talált példákat arra, hogy
hogyan alkalmaztak gamifikációs módszereket a hadászatban.” [7] Ha közelebbre tekintünk,
akkor Napóleon 1795-ben kiírt, a haditáp problematikájára vonatkozó versenye is játékosított
volt. A nyeremény 12 ezer frank volt (valamint a dicsőség), annak, aki megoldja a háborús
élelmezés nagy gondját: a tartósítást. Az országos versenyt Nicolas Appert cukrász és
serfőzőmester megfejtése nyerte, ez pedig a pasztörizálási eljárás volt, ennek köszönhetően az
ételek több, mint 4 hónapon keresztül is megőrizték szavatosságukat. A történelem során a
Sperry & Hutchinson vállalat 1896-ban vezette be a Green Stamps névre keresztelt zöld
bélyegeket, melyet a vásárlók gyűjthettek és később kedvezményekre válthatták be a pontokat.
Ez a példa azóta is töretlen, hiszen a mai napig több kereskedelmi vállalkozás is használja ezt
a módszert [3].
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További példákat Fromann Játékoslét – A gamifikáció világa c. könyvben is találhatunk. A
könyvből idézve az alábbiak szerint: „A régmúltban az üzleti életen kívül is számos területen
tetten érhetőek a játékosítás elemei; gondoljunk például a katonaságban alkalmazott
jelvényekre és a hierarchikus szintrendszerekre, de a cserkészek életében is már régóta jelen
vannak különböző feladatkonstruktumok és jelvények.” [4]
A gamifikáció a 2000-es években fejlődött ki. 2002-ben Nick Pelling elnevezete a fogalmat. A
témakör nagy áttörése 2011-ben San Franciscóban történt, amikor megrendezték az első
gamifikáció témájú konferenciát és ezt követően indult világkörüli útjára a korábban is működő,
csupán nem ilyen formalizált keretek között létező módszer [4].
A játékosítás töretlenségét a felsorolhatatlan számú példa teszi valóssá. Használhatjuk az
oktatás során: interaktív online, illetve offline eszközök segítségével. Ilyen weblap a
Redmenta.com, mely magyar fejlesztésű oktatási asszisztensként funkcionál a
tudásmegerősítésében, illetve a számonkérés segítőjeként. Több applikációt is
megnevezhetünk, ha a nyelvtanulásra gondolunk: például a Babbel, a Doulingo vagy a
Xeropan. A játékosítás az életmódunk jobbításában, az egészségmegőrzésben is jelen van,
például az Oral-B elektromos fogkefe applikációján keresztül, mely emlékeztet, ha nem mostuk
meg a fogunkat, vagy pótfejet kell cserélnünk, de ilyen applikációs eszközök a különböző
telefongyártó vállalatok saját programjai is, mint a Huawei Egészség, az Apple Egészség, a
Samsung Health stb. Ha a közlekedésre gondolunk, a nevezett hulladékidőt itt tudjuk a
legjobban kihasználni például nyelvtanulásra, levelezésre, de a játékosításnak köszönhetően az
autóvezetés során például a Nissan Leaf, a Skoda, illetve a többi autómárka ösztönzi, hogy
kiegyensúlyozottabb, valamint környezetkímélőbb vezetési stílust válasszanak az autóvezetők
saját és a környezet védelme miatt is. Egyszerű és nagyszerű lehetőségnek tartom azt, ha a
játékosítás segítségével több mozgást is érhetünk el. Pár évvel ezelőtt a Volkswagen egyik
külföldi kampányában egy metró aluljáró mozgólépcsője mellett található lépcsőt alakított át.
A két lépcső közül az emberek a zongorát imitálót használták előszeretettel, mely nem csak
kinézetben, de hangzásban is vonzóbbá vált, mint örökmozgó lépcsőtestvére [8, 9].
Összefoglalva elmondható, hogy a mindennapokban iskolába vagy akár munkába járás során is
számos lehetőség van arra, hogy játékosítva éljük meg a pillanatokat.
5. Összefoglalás
A bemutatott példák a teljesség igénye nélkül íródtak, a későbbiekben részletesebb és teljes,
tudományosan megfogalmazott keretek között kívánom vizsgálni a vállalkozásoknál, valamint
az iparágakban működő gyakorlatokat, ezért PhD kutatásom címének A gamifikáció szerepe a
vállalkozások teljesítménynövelésében nevet adtam. Kutatásom során arra keresem a választ,
hogy hogyan alakulnak a gamifikáció eszköztárának alkalmazási lehetőségei és elterjedtsége a
hazai vállalatok körében, másrészt, hogy miként járul hozzá alkalmazása a vállalkozások
teljesítőképességének növekedéséhez. Kutatásom fő kérdése, hogy melyek azok az üzleti
területek, ahol a gamifikáció alkalmazható. Hol működik hatékonyan a játékosítás? Mennyire
számszerűsíthető a teljesítőképesség és mennyire alkalmazhatóak más (üzleti) területeken a
módszer által elért eredmények? Fontosnak tartom azonosítani a teljesítőképesség gátló
tényezőit, valamint kísérletet kívánok tenni azok felszámolására.
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Abstract:
Globalization, both in a cooperative sense and a competitive sense, has changed the way
organizations must do business As businesses engage more frequently in activities such as
foreign direct investment, and opening branches or satellites in other areas of the globe, it
creates a multicultural environment. In addition, the phenomenon of globalization has already
presented the special opportunities in terms of creativity and innovation through the diversity
of ideas, knowledge and skills in the free of conflict environment. Serious research has already
based on the conceptual and empirical level of searching about the cultural differences in the
organizations, management, and leadership facilitated which based on the multiple models of
national culture. Furthermore, this researches can be offering the usefulness templates for
defining and comparing the management and leadership styles in the organization and business
strategies across national borders. In addition, the extensive cultural variations described from
the past bring the new definition concerning the global leaders as well. Previous researches
have already provided the six models of national cultures (theory of jungle) which can be
continuing to utilize in the organizational research literature especially for management and
leadership. These include frameworks proposed by Kluckhohn and Strodtbeck, Hofstede, Hall,
Trompenaars, Schwartz, and House and his globe associates. Each model tries to highlight
different aspects of societal beliefs, norms, values, and attitudes around the world. Therefore,
the main objective of this research is to provide an overview of the relationship and combination
of the six models of national culture (theory of jangle) and the effectiveness of the global
leadership styles in multicultural organizations performance.
Keywords: National culture, Global leadership
1. Introduction
1.1. Definition of cultures
Researches believe that one of the good definitions of culture belonged to Edward B. Tylor.[1].
He argues that culture is the complexing whole which is including knowledge, beliefs, arts,
laws, morals, customs any other capabilities and habits acquired by man as a member of society
[1]. Culture can play a main role in a person’s perception around the world. Different studies
concerning the culture have already shown that people from various cultures perceive things
differently. Psychologies believe that perception is processing by which people become aware
around of their environment. At present researches have already provided the six models of
national cultures which can be continuing to utilize in the organizational research literature
especially for management and leadership. These include frameworks proposed by Kluckhohn
and Strodtbeck, Hofstede, Hall, Trompenaars, Schwartz, and House and his globe associates.
Each model tries to highlight different aspects of societal beliefs, norms, values, and attitudes
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around the world. We have already summarized each of the six models very briefly to provide
the relationship between the national culture and the global leadership in the society and
organization. So, we will discuss these six models in the next parts very shortly.
1.1.1 Kluckhohn and Strodtbeck
One of the earliest models about the definition of the culture has been researched by Clyde
Kluckhohn and Fred Strodtbeck. The suggestion about the culture has served as a basic and a
principle foundation for several later models. Kluckhohn and Strodtbeck have already proposed
a theory of culture based on value orientations and cultural anthropologists [1]. In addition,
Kluckhohn and Strodtbeck also argued that there are a limited number of problems that are
common to everybody in society so there are a limited number of solutions are available for
their problems [1]. On the hand, different cultures have different preferences among this
limitation which it can be relating to the humans’ relations with time, nature, each other, human
activities and human nature. In the below table, we would like to explain very shortly about the
cultural classification by Kluckhohn and Strodtbeck.
Table 1. Kluckhohn and Strodtbeck’s cultural dimensions [1]
Cultural Dimensions
Scale Anchors
Relationship with Nature
Mastery
Harmony
Subjugation
Relationship with People
Individualistic
Collateral
Lineal
Human Activities
Being
Becoming
Doing
Relationship with Time
Past
Present
Future
Human Nature
Good
Neutral
Evil
Source: Luciara N. And Richard. M; The culture theory jungle: Divergence and convergence
in models of national culture.
*Context: Relationship with Nature: Beliefs about the need or responsibility to control
nature. Relationship with People: Beliefs about social structure. Human Activities: Beliefs
about appropriate goals. Relationship with Time: Extent to which past, present, and future
influence decisions. Human Nature: Beliefs about good, neutral or evil human nature.
According to our knowledge, cultural values have an important role for the psychologist to
understand the culture, then the Kluckhohn and Strodtbeck theory of values orientations is a
useful framework within which to study them.
1.1.2 Hofstede
Hofstede introduced the most extensively model of cultural differences in organizational
literature. His model was resulting from a study of employees from various countries working
for the major multinational corporation and assumed that diversity of cultures can be
distinguished based on differences in what they have value [1]. Hofstede declared that cultures
could be divided along four dimensions, but later added a fifth dimension based on his research
with Michael Bond. After that in the 2000s, research by Bulgarian scholar Michael Minkov
using data from the World Values Survey (Minkov) accepted a new result of the fifth, and the
addition of a sixth dimension (Hofstede, Hofstede & Minkov) [2]. In table 2, we are introducing
these 6 dimensions.

291

Table 2. Hofstede, Michael and Minkov’s cultural dimensions [1,2]
Cultural
Scale Anchors
Dimensions
Power Distance Lower Power Distance
Higher Power Distance
Uncertainty
Lower Uncertainty Avoidance Higher Uncertainty Avoidance
Avoidance
Individualism- Collectivism
Individualism
Collectivism
MasculinityMasculinity
Femininity
Femininity
Long-term vs.
Short-term orientation
Long-term orientation
Short-term
Indulgence vs. Indulgence
Restraint
Restraint
Sources: Luciara N. And Richard. M; The culture theory jungle: Divergence and convergence
in models of national culture & Geert H. Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in
Context
*Context: Power Distance: Beliefs about the appropriate distribution of power in society.
Uncertainty Avoidance: The degree of uncertainty that can be tolerated and its impact on
rulemaking. Individualism-Collectivism: Relative importance of individual vs. Group
interests. Masculinity-Femininity: Assertiveness vs. Passivity; material possessions vs.
Quality of life. Long-term vs. Short-term Orientation: Outlook on work, life, and
relationships. Indulgence vs. Restraint: Related to the gratification versus control of basic
human desires related to enjoying life.
In our opinion, managers after studying this perspective dimension can increase their mindset
concerning the global attitude and behaviour which finally can help them to decrease the
conflict and increase the collaboration among their members in the multicultural organization.
1.1.3 Hall
Edward t. Hall has already anticipated a model of culture based on his ethnographic research in
the viewpoint of the societies, especially in Germany, France, US, and Japan [1]. Hall decided
to know how cultures differ in interpersonal communication and relationship in society but also
includes work on personal space and time [1]. Therefore, in the table below, we introduce these
three factors of Hall.
Table 3. Hall’s cultural dimensions [1]
Cultural Dimensions
Scale Anchors
Context
Low Context
Hight Context
Space
Center of Power
Center of Community
Time
Monochronic
Polychronic
Sources: Luciara N. And Richard. M; The culture theory jungle: Divergence and convergence
in models of national culture

292

*Context: Extent to which the context of a message is as important as the message itself. Space:
Extent to which people are comfortable sharing physical space with others. Time: Extent to
which people approach one task at a time or multiple tasks simultaneously.
In our opinion, Edward t. Hall (1981, 1990) decided to look at the culture from other
perspectives especially for the people who tend to migrate to the other countries.
1.1.4 Trompenaars
Based on the research of Hofstede, Dutch management researcher Fons Trompenaars
(Tromepaars, Trompenaars and Hampden-turner) produced the new model. His model is
grounded on the previous work of Harvard sociologists Parsons and Shils and focuses on
variations in both values and personal relationships across cultures [1]. In table 4, we will show
these seven dimensions of Tromepaars theory.
Table 4. Trompenaars’ cultural dimensions [1]
Cultural Dimensions
Scale Anchors
Universalism-Particularism
Universalism
Particularism
Individualism-Collectivism
Individualism
Collectivism
Specific-Diffuse
Specific
Diffuse
Neutral-Affective
Neutral
Affective
Achievement-Ascription
Achievement
Ascription
Time Perspective
Past/present oriented
Future oriented
Relationship with Environment
Inner-directed
Outer-directed
Source: Luciara N. And Richard. M; The culture theory jungle: Divergence and convergence
in models of national culture
*Universalism-Particularism: Relative importance of applying standardized rules and
policies across societal members; the role of exceptions in rule enforcement. IndividualismCollectivism: Extent to which people derive their identity from within themselves or their
group. Specific-Diffuse: Extent to which people’s various roles are compartmentalized or
integrated. Neutral-Affective: Extent to which people are free to express their emotions in
public. Achievement-Ascription: Manner in which respect and social status are accorded to
people. Time Perspective: Relative focus on the past or the future in daily activities.
Relationship with Environment: Extent to which people believe they control the environment
or it controls them.
According to our knowledge, it is essential to consider the differences between the diversity of
cultures and individual relationship style, so employees can work together more effectively,
and prevent misunderstandings in the multicultural organizations.
1.1.5 Schwartz
Shalom Schwartz and his associates argued that one of the essential distinction between societal
values is the motivational goals [1]. He recognized ten universal human values that reflect
needs, social motives, and social institutional demands (Kagitçibasi). According to Schwartz,
these values are purportedly found in all cultures and represent the universal needs of human
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existence [1]. In the table below, we will introduce very shortly about Schwartz’s cultural
dimensions.
Table 5. Schwartz’s cultural dimensions [1,3]
Cultural Dimensions
Scale Anchors
Conservatism-Autonomy
Conservatism
Autonomy
Hierarchy-Egalitarianism
Hierarchy
Egalitarianism
Mastery-Harmony
Mastery
Harmony
Sources: Shalom, H. Chwartz1, A: Theory of cultural value orientations: Explication and
applications
*Conservatism-Autonomy: Extent to which individuals are integrated into groups.
Hierarchy-Egalitarianism: Extent to which equality is valued and expected. MasteryHarmony: Extent to which people seek to change the natural and social world to advance
personal or group interests.
After studying these five models, we believe that each researcher has already introduced the
various perspective of culture from their own viewpoints which finally can help us to increase
our knowledge about this diversity of dimensions.
1.1.6 GLOBE (Global Leadership and Organizational Behaviour Effectiveness)
Finally, one of the best studies about cultural dimensions belonged to Robert House and his
international team researchers which focused primarily on consideration the influence of
cultural differences on leadership processes (House, Hanges, Javidan, Dorfman, and Gupta) [1].
Their innovation was called the “GLOBE study” for Global Leadership and Organizational
Behaviour Effectiveness. House, Hanges, Javidan, Dorfman, and Gupta, have already identified
nine cultural dimensions in their research about the GLOBE study, as we summarized in table
6.
Table 6. GLOBE’s cultural dimensions [1]
Cultural Dimensions
Scale Anchors
Power Distance
High
Low
Uncertainty Avoidance
High
Low
Humane Orientation
High
Low
Institutional Collectivism
High
Low
In-Group Collectivism
High
Low
Assertiveness
High
Low
Gender Egalitarianism
High
Low
Future Orientation
High
Low
Performance Orientation
High
Low
Source: Luciara N. And Richard. M; The culture theory jungle: Divergence and convergence
in models of national culture
*Power Distance: The degree to which people expect power to be distributed equally.
Uncertainty Avoidance: Extent to which people rely on norms, rules, and procedures to reduce
the unpredictability of future events. Humane Orientation: Extent to which people reward
fairness, altruism, and generosity. Institutional Collectivism: Extent to which society
encourages the collective distribution of resources and collective action. In-Group
Collectivism: Extent to which individuals express pride, loyalty, and cohesiveness in their
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organizations and families. Assertiveness: The degree to which people are assertive,
confrontational, and aggressive in relationships with others. Gender Egalitarianism: The
degree to which gender differences are minimized. Future Orientation: Extent to which
people engage in future-oriented behaviours such as planning, investing, and delayed
gratification. Performance Orientation: The degree to which high performance is encouraged
and rewarded.
In our opinion, the GLOBE model is one of the best models to increase our knowledge about
the diversity of cultural attitudes, behaviour, and values in multicultural organizations. On the
other hand, for determining the significant roles of leadership and manages in the multicultural
organization for providing the environment free of conflict, we can use this model as well.
2. Global Leadership
The extensive cultural variations described from the past bring the new definition concerning
the global leaders. Global leader, who has the special ability, global knowledge and skill to
determine and recognize the cultural awareness relating to the diversity of the national cultures.
On the other hand, global leaders have the specific ability to contract with employees and
stakeholders from a diversity of cultures in the multicultural organization as well. In our
opinion, the role and skill of the global leaders in the multicultural organization must
completely differ from the role of domestic leadership in the local organization. For instance,
Adler argues that the global leaders, unlike domestic leaders, address people worldwide [4].
The global leadership, opposite of the domestic leadership, is cared about the interaction of
people and ideas among diverse cultures, rather than the efficacy of leadership styles within the
leader’s home country. According to Adler, a fundamental distinction is that global leadership
is neither domestic nor multi-domestic (Adler)[4]. So, we completely agree with the Robinson
theory who suggested that the national culture has an effective role for determining the
leadership style in the multicultural organizations. Therefore, for better interpreting about this
research, we introduce our conceptual model in the next section.
3. Conceptual Model
Our conceptual model provides below shows the effectiveness of national culture to the global
leadership skills and the relationship between global leadership styles and employee job
satisfaction which finally can increase the multicultural organization performance. In our
opinion, managers can not skip the role of leadership in multicultural organization performance,
In addition, each type of leadership can be suitable for the various organization, furthermore,
we select the global leadership for our studies.
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Figure 1. Effectiveness of national culture to the global leadership skills, employee job
satisfaction and multicultural organizational performance
Source: Our conceptual model
4. Plans for Feature Research
In this research, we curious to increase our knowledge about how the combination of the role
of global leadership and national cultural awareness can directly affect to the multicultural
organization performance. Therefore, we will design a questionnaire to collect the qualitative
data so that employee perception of the global leadership styles will be determined. The
questionnaire will design and will be administered in many ways: face-to-face interview,
telephone, and more recently, via the internet (e-mail surveys), and pick and drop method.
As we understood, nowadays any organization needs leadership to improve its performance.
So, for providing a good team-working in the organization, managers should not ignore and
limited the role of the leadership in their organization. On the other hand, managers must try to
change their behaviour to give more freedom to their employees for taking a risk and trying to
ask their employees perspective about the organizational performance because each person has
their own knowledge and Idea which finally can improve the organizational performance.
5. Conclusion
In our opinion, increasing the knowledge about global culture can directly affect the role of the
global leaders in the multicultural organization, because as much as the leaders increase their
mindset about this diversity, differences and similarities they can improve their mindset about
the global culture. Furthermore, leaders can become more successful in leading and guiding
their members in the organization. As, we have already discussed the six models (jungle
Theory) which proposed by Kluckhohn and Strodtbeck, Hofstede, Hall, Trompenaars,
Schwartz, and House and his globe associates, we believe that there is the direct relationship
between a jangle theory model and global leadership style in any multicultural organization. By
comparing this sex model (jungle theory), we can notice that which of this model has it owns
pros and cons. For instance, the model of Kluckhohn and Strobeck is based on the value and
the relationship between the diversity of the culture with their nature and the others. On the
other hand, Kluckhohn and Strodtbeck didn’t mention anything about the differencing of the
genders in the society. Furthermore, Hall models can be very useful for a person who decided
to migrate to the other foreign countries because this model focuses on three important
differences among the diversity of the culture (time, space and context) which can be very
useful for the immigrant. In our opinion, the latest model of (Schwartz and House) has much
more complete information about the variety of the culture rather than other models. According
to our knowledge, it can be a good idea to know about these six models and try to compare
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them with each other for increasing and discovering our interpretation of the variety of cultures.
Finally, this result can develop our mindset about global cultures as well. As a result, we
mention our research limitations because our result is based on finding other researchers only,
which limits the generalization of the results. Furthermore, for future researchers, we suggest
that further research must apply in the various types of multicultural organization to be able to
make a stronger statement.
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AZ INFORMÁCIÓ HATALOM?
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Absztrakt
A publikáció az információs aszimmetria megjelenése a közgazdasági modellezésben
témakörben íródott azzal a céllal, hogy a kutatási témámban jelentkező információs állapotokat,
különös tekintettel az információs aszimmetriát elemezzem.
A téma aktualitását valósnak tartom, mivel a negyedik ipari forradalom vagy ipar 4.0
kifejezések egyre jobban azt sugallják, hogy itt valami változás van… A változás pedig valóban
elérkezett. Erőforrásaink átalakulnak, egyre zöldebbek és fenntarthatóbbak próbálunk lenni,
hogy szükségleteinket fedezni tudjuk. Erőforrásaink közül a jelen publikáció az információra,
mint szükségletkielégítéssel, illetve igénnyel kapcsolatos kategóriára tekint.
A cikk három fő részre osztható: először elméleti áttekintést, majd gyakorlatorientáltabb
példákat mutatok be. Munkám során a közgazdaságtan alapkérdéseitől indítva mutatom be
témámat, majd a termelési tényezők rövid elemzése után az információs aszimmetria
definícióját adom meg. Elemzem az információs aszimmetriának az alapesteit, illetve azok
kimeneteleit. A második részben pedig olyan szakirodalmi példákat mutatok be, melyeket
kutatók készítettek, hogy bizonyítsák a (közgazdasági) modellezés során az információs
aszimmetria jelentőségét különböző területeken. A példák kiválasztásakor a fő szempont az,
hogy elsődlegesen gazdasági eseteket mutassak be. A harmadik részben a játékosítás térnyerő
hatását szemléltetem, definíciók és egyéb gondolatok alapján felvázolva az információs
aszimmetria ezen a területen jelentkező veszélyeit.
A cikk jelentősége a tématerület összefoglalásában, a főbb tanulságok kiemelésében, illetve a
kutatási témámmal való kapcsolódási pontok ábrázolásában van. A játékosítás egyre nagyobb
hatást gyakorol az erőforrásokkal való gazdálkodás során például az emberi tényezőkre, mind
a kiválasztási, mind a fluktuáció elleni küzdelemben, illetve a teljesítménynövelésben. Az
információs aszimmetria máshol is megjelenik: a gamifikációval együtt például a vevői
motiváció növelésében, vagy a vezetői visszajelzések rendszerében.
Kulcsszavak: játékosítás, gamifikáció, teljesítménynövelés, információs aszimmetria, vállalati
eredményesség
1. Bevezetés
Társadalomtudományként a közgazdaságtan azt vizsgálja, milyen szabályok szerint használjuk
fel erőforrásainkat szükségleteink kielégítése, valamint a társadalom tagjai között. A tudomány
segítségével választ kell adnunk három fontos alapkérdésre. A Mit termeljünk?, Hogyan
termeljünk? és Kinek termeljünk? kérdések megválaszolásával elindulhatunk egy izgalmas és
annál szövevényesebb úton azért, hogy a gazdaság főbb rejtélyeire fényt derítsünk [1].
Az alapkérdések mellett még definiálnunk kell a termelési tényezőket, hiszen a fenti kérdések
az üzleti koncepcióra is vonatkozhatnak, ha például vállalkozni szeretnék, viszont a termelési
tényezők a kivitelezést teszik lehetővé.
Általánosan elsődleges és másodlagos termelési tényezőket különböztetünk meg. Elsődleges a
munka (jele: L), ami az emberek szellemi és fizikai képességeit jelenti, amelyeket a
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tevékenységük során hasznosítanak, illetve a természeti tényező (jele: A), a természetben
megtalálható erőforrások, amelyek nem gazdasági okból jöttek létre, de a gazdaság hasznosítja.
A másodlagos termelési tényezőkhöz tartozik a tőke (jele: K), ami a termelés anyagi erőforrása
lesz. A tőke magába foglalja a gépeket, berendezéseket, az anyagokat és a termelés
fejlesztésének feltételeit. A vállalkozó (jele: E) pedig olyan képességekkel, képzettséggel
rendelkező ember, aki képes az erőforrások átalakításával, kombinálásával, a folyamat
irányításával új dolgokat létrehozni [2].
Az első számú ábrán a termelési tényezőket láthatjuk elsődleges és másodlagos besorolás
szerint, valamint az információt. Egyre növekvő szerepét az információ is bizonyította, így
okkal kerülhet be a termelési tényezők értelmezésbe. Apáti (2013) és Dékán (2006) is
hivatkozza Pfau (1998) erre vonatkozó gondolatait, valamint Illés (2004) is alátámasztja, hogy
a modern piacgazdaságok irodalma gyakran sorolja az információt az alapvető termelési
tényezők közé, így szereppel bírhat mind az elsődleges, mind a másodlagos termelési tényezők
körében [3, 4, 5]. Az alap játékelméleti modellek tökéletesen informált résztvevőket
feltételeznek, ugyanakkor bebizonyosodott az is, hogy ez nem mindig van így, ez pedig a
játékelméleti modellek által mért eredmények torzulását okozhatja. Ezért kialakultak olyan
eljárások, amelyek akár információhiányra is visszavezethető bizonytalan környezet
figyelembevételével írják le a gazdasági szereplők választásait [6].

Munka

Természeti
tényező
Tőke

Vállalkozó

Információ

1. ábra: A termelési tényezők
Forrás: saját szerkesztés
Az információ szerepe mai világunkban felértékelődött. Szükségünk van életünk szinte minden
egyes területén az információ által közvetített új adatra. Benkőné Deák et al. (2008) szerint „az
információ az adat értelmezése által szerzett új ismeret - az értelmező számára megszüntetett
bizonytalanság.” [7] Tehát ahhoz, hogy az egyetemre érkezzünk közösségi közlekedési
eszközzel az autóbuszok menetrendje, az ebédhez közeledve az egyetemi étterem ételitalkínálata vagy a tantárgyak tematikája mind-mind új ismeretet ad számunkra. A kérdés az,
hogy mennyi információra van szükségünk, hogy jól tudjunk dönteni.
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2. Elméleti áttekintés
A téma további kifejtéséhez szükséges megismerkedni az információs aszimmetria fogalmával.
A bemutatás során rövid történeti áttekintésre, illetve a fogalmi lehatárolásra teszek kísérletet.
A célom, hogy a gyakorlatban alkalmazott információs aszimmetria megfelelő elméleti
alapokról induljon ki.
2.1. Történeti összegzés
Történetét tekintve az első információ-kutatással kapcsolatos probléma matematikusok és
hírközlési szakemberek érdeklődését keltette fel, akik elsősorban kommunikáció, vagy
információátvitel kérdéseivel foglalkoztak. A kérdések tisztázására szolgáló első és alapvető
eredményeket Claude Shannon amerikai híradástechnikus és matematikus érte el. A
hivatkozások szerint közgazdasági kérdést a témával kapcsolatban Hayek osztrák közgazdász
tett fel, amelyben hangsúlyozta, hogy a gazdaság működésében fontos szerepe van az
információ decentralizáltságának. Míg Hayek 1945-ben írt az első probléma kialakulásáról,
addig a hatvanas években Stigler a téma egyik első publikációját jelentette meg, melynek tárgya
az információ közgazdaságtana. A cikkben a neoklasszikus közgazdaságtan hagyományos
fogalmi keretében a keresés problémáját tárgyalja, vagyis „a fogyasztó addig fog egy bizonyos
jószágot keresni, amíg a keresés határköltsége egyenlő nem lesz a keresés révén megszerezett
információ határhasznával” [8].
2.2. Az információs aszimmetria definiálása
Kádárné Horváth (2010) definiálásában „információs aszimmetriáról akkor beszélünk, ha egy
tevékenység kapcsán az egyik (ellenérdekelt) fél több információval rendelkezik a másiknál”
[9]. Két alapesete pedig a kontraszelekció és a morális kockázat. A két típusnál jellemző, hogy
az egyik fél jól informált egy adott változót illetően, míg a másik információi nem teljesek,
vagyis rosszul informált. Gömöri (2001) a két alapeset közötti különbséget azzal magyarázza,
hogy amennyiben az a változó, amelyről a rosszul informált fél hiányos információval
rendelkezik a jól informált fél valamely külső tulajdonságát, jellemzőjét írja le, azaz számára is
adottság, s általa nem befolyásolható, akkor kontraszelekciós problémáról beszélünk. A
kontraszelekció lényege, hogy a rosszul informált fél hiányos információkkal rendelkezik a
másik fél egy fontos jellemzőjéről, amit a másik fél pontosan ismer, de ez a jellemző számára
is adottság. Erre a helyzetre George Akerlof amerikai közgazdász egymástól elkülönített
gazdasági területeken (munkapiac, hitelpiac, stb.) kereste a választ. Úgy vélte, hogy ezen piacok
közös vonása, hogy a vevők nem pontosan ismerik a piacon forgalmazott javak minőségét,
vagyis a vizsgált jelenségek közös magyarázata az információs aszimmetria. A vélekedés
eredményeiről a legismertebb példa a Akerlof tragacspiaca, mely forradalmasította a
közgazdaságtant. A modell eredménye, hogy a piacról kiszelektálásra kerül a jó minőség, ami
a piac összeomlását is eredményezheti [8, 9].
Az információs aszimmetria által teremtett kontraszelekciós hátránynak két feloldása van: a jól
informált fél lehetősége a szignál, míg a rosszul informált fél lehetősége a szűrés lesz. A szignál
vagy jelzés kidolgozása az amerikai Michael Spence nevéhez fűződik, aki a hetvenes években
a munkavállaló és a munkáltató közötti információs aszimmetrián keresztül mutatta be
gondolatmenetét. A modellben a jelzés lényege az lesz, hogy a munkavállaló lesz a jól informált
a képességeinek ismerőjeként [8, 9].
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A szűrés kidolgozását Stiglitz végezte el több példán keresztül is. Például a biztosítási piacon
előforduló információs aszimmetria versenytorzító hatásának elemzése során olyan piacot
modellezett Stiglitz, ahol a biztosítók nem rendelkeznek kellő információval ügyfeleik
tényleges kockázati helyzetéről, így a potenciális ügyfelek szűrésével próbálják meg csökkenti
a kockázatot [10].
A morális kockázatról akkor beszélhetünk Kádárné Horváth (2010) szerint, ha „a rosszul
informált félnek nincs lehetősége a másik fél egy adott cselekedetét teljes körűen megfigyelni
és ellenőrizni. Ebben az esetben ugyanis a másik fél gyakran nem az elvárásoknak megfelelően
jár el. Ezt a jelenséget a szakirodalomban általában a biztosítási piacok példáján mutatják be,
ahol is megfigyelték, hogy a biztosítás megkötésével a biztosított fél magatartása megváltozik.
Egyrészt gyakran kisebb gondossággal jár el, másrészt a mégis bekövetkező káreseményekben
eltúlozza a kár nagyságát.” [9]
Azokban a szituációkban, ahol az információs aszimmetriát azonosítjuk, a rosszul informált
felet megbízónak, a jól informált felet ügynöknek nevezhetjük. A megbízó-ügynök probléma
jellemzően a morális kockázat sajátos esetét mutatja be. A megbízott, vagyis az ügynök
alapvetően a megbízó érdekében, illetve utasítása szerint cselekszik, viszont közöttük is
felmerül az aszimmetrikus információkból eredő gond. A megfogalmazott probléma lényegét
Szántó (2009) így összegzi: „A megbízott általában több információval rendelkezik saját
képességeiről, szándékairól és tetteiről, mivel a megbízó ezeket sohasem tudja tökéletesen
megismerni és ellenőrizni. Így a megbízottnak lehetősége kínálkozik olyan viselkedést
tanúsítani, amely ellentétben áll a megbízó érdekeivel. A munkaszerződés megkötése után a
munkavállaló – saját érdekeit szem előtt tartva – hajlamos lesz a lazsálásra, mert a munkaadó
többnyire nem tudja pontosan megfigyelni és ellenőrizni a munkáját.” [10]
A morális kockázatnak két formája van: az ex ante (esemény előtti, megelőző) és az ex post
(esemény utáni, utólagos). A morális kockázat gyakorlati példája az egészségbiztosítás. A
könnyebb megértés miatt az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Egészségügyi
Fogalomtárának meghatározására támaszkodok. Az ex ante morális kockázat során a biztosított
viselkedésében egyre több kockázati elem jelenik meg, ezért ez alapján a biztosító számára is
nőhet a negatív következmények, káresemények száma, amelyeket viselni köteles. A biztosított
például kevésbé figyel oda az egészségére, hiszen a gyógyítás költségét nem maga viseli. Az
ex post morális kockázat esetében a biztosított magatartása a káresemény bekövetkezte után
változik meg. Többet használ a szolgáltatásokból, mint amennyit a biztosítás megléte nélkül
használna, például indokolatlan kezeléseket vesz igénybe [11].

2. ábra: Az információs aszimmetria kapcsolatai
Forrás: saját szerkesztés
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A fogalmak definiálása után a második számú ábrában összefoglaltam az információs
aszimmetriára vonatkozó kapcsolatokat. Narancssárgával (középső elemek) az alapeseteket,
szürkével (jobb oldali elemek) pedig a kimeneteleket, vagyis az azonosított információs
aszimmetria kezelését jelöltem. Az ábra célja, hogy egy helyen mutassa be és rendszerezze az
információs aszimmetriáról kialakult képet.
2.3. Gyakorlati alkalmazások
Munkám ezen részében gyakorlatorientáltan mutatom be témámat. Kísérletet teszek gazdasági
és nem gazdasági tartalmú példák azonosítására, hogy ezzel is bizonyítsam az információs
aszimmetria jelentőségét, valamint a közgazdasági modellezésben érvényesülő eseteit.
Kapás (2017) feltevésében a valós világ egyik jellemzőjét, az információs aszimmetriát emeli
ki, valamint az ehhez kapcsolódó tranzakciós költségeket. (A piaci koordinációs mechanizmus
használatának költségét tranzakciós költségnek nevezi Kapás.) Három elméletet különít el és
jellemez munkájában: az ügynök-megbízó elméletet, a tranzakciós költségek elméletét és a
csoporttermelés elméletét. Ezek közül ki szeretném emelni a legutolsót. A csoporttermelés jó
példája a gyógyszer-, autógyártás, ahol a dolgozó tudja, hogy mennyi erőfeszítést tett, a csoport
többi tagja nem. Hosszabb távon így lógás, valamint alacsonyabb jövedelmek fognak
kialakulni, hiszen a csoporttagok egyre kevesebb munkát fognak végezni [12].
A szabályozásgazdaságtanban a megbízó-ügynök elmélet megjelenését Kiss (2008) az
alábbiakban fogalmazza meg. „Számos körülmény akadályozza az ösztönző szabályozás
hatékonyságát. Közülük kiemelkedik a megbízó–ügynök-elmélet központi problémája, az
információs aszimmetria, amely annak a következménye, hogy a szabályozó kevésbé ismeri a
piacot és a szabályozottat, mint maga a szabályozott. Versenyhelyzetben ez különösen fontos,
mert azok a legfontosabb gazdasági adatok, amelyek nyilvánosságra hozását a monopóliumtól
a szabályozó korábban megkövetelte, a verseny miatt üzleti titokká váltak. Egy részüket csak a
szabályozó ismerheti, más részüket pedig még a szabályozó sem. Döntő fontosságúvá váltak az
aszimmetrikus informáltságra és annak következményeire vonatkozó elméleti kutatások
eredményei, mert a szabályozónak a szabályozás olyan elveit, módszereit és eszközeit kellett
megtalálnia, amelyek segítségével viszonylagos rosszul informáltsága ellenére is hatékonyan
tud szabályozni.” [13]
Egy másik gazdasági területet, az egészségügyi piacot azonosítja Karner (2007). Az
egészségügyi piac kínálati jellegűnek minősül, méghozzá azért, mert a beteg a kínálati oldalon
lévő orvos meghatározása szerinti kezelésekről dönt figyelembe véve a beteg állapotát (vagyis
a beteg kereslete szerint). A felvázolt helyzetben az orvosok monopóliuma jelentős, hiszen a
laikusnak számító beteg kiszolgáltatott, nem tudja milyen betegsége is van, tehát aszimmetrikus
információs helyzet áll fenn. „Ha azt mondják neki, hogy az ő kereslete a gyógyszeres kezelés,
akkor azt ugyanúgy tudomásul kell vennie, mint azt, ha számára az azonnali műtét az egyedüli
esély.” [14]
Virág és szerzőtársai (2013) a könyvvizsgálói ítélőképességgel kapcsolatban azonosítják az
információs aszimmetriát, hiszen az a hitelminősítés és a csődelőrejelzés elméleti kutatásaiban
is jelen van. Feltételezik, hogy a pénzpiacok nem tökéletesek és a szabad tőke sem elegendő az
összes megtérülő, nettó jelenértékű beruházás megvalósításához. A szerzők szerint a
hitelpiacok tőkefüggők és a befektetők az információs aszimmetria miatt tőkéjüket
visszatartják, mivel a tőkebefektetés a várható hozamoktól és a beruházás sikereségétől függ.
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A csődelőrejelzési modellek alkalmazása csökkenti az információs aszimmetriát a menedzserek
és a tőketulajdonosok között [15].
A lakossági hitelezéssel kapcsolatban Kovács-Marsi (2018) írnak. A bankok és ügyfeleik
kapcsolatát információs aszimmetriával azonosítják, melyet a következő tényezők támasztanak
alá [16]:
 „a termékek összetettek, egyre bonyolultabb pénzügyi konstrukciók jelennek meg a
piacon;
 a termékek minősége a fogyasztó által nehezen ellenőrizhető, nehezen képes megfelelő
információkhoz jutni;
 az átlagfogyasztót nem jellemzi a szakmai és jogi ismeretek birtoklása, még ha
rendelkezésére állnak is az információk, nehezen vagy egyáltalán nem érti meg azokat;
 a megvásárolt pénzügyi termékek hatásait a fogyasztó időben csak később tapasztalja.”
Jogi példával élve a tulajdonosoknak kevesebb ismerete van a vállalatnál dolgozó
szakemberekhez képest, hiszen a vezető tisztségviselők naprakész információkkal
rendelkeznek a vállalat folyamatairól. Ugyanakkor a tulajdonosok kezében összpontosulnak a
stratégiai jelentőségű döntések, valamint az ellenőrzési funkciók, ezáltal az információs
aszimmetria fennáll. Az új Polgári Törvénykönyv ennek feloldásáról rendelkezik akként (3:23.
§), hogy a tisztségviselők kötelesek a vállalat tulajdonosai által kért adatok kiadására [17].
Egy másik jogi példában az információ, mint érték, illetve a jogi szabályozás egyik elvi alapja
jelenik meg. A példa általánosabb, mivel a „jog feladatának tekinti az információs aszimmetria
kiegyenlítése által a gyengébb fél védelmét, információs egyensúly létrehozását a felek között.”
[18]
3. A gamifikáció és az aszimmetrikus információk
A gamifikáció magyar megfelelője a játékosítás, melyre úgy kell gondolnunk, mint ahogy
Fromann (2015) foglalta össze: „…egy olyan hatékony eszközre is, amellyel az általános napi
tevékenységeinket – legyen az munka vagy tanulás – szórakoztató élménnyé tehetik. A
játékosítás lényege nem az, hogy minden teendőnkre játékokat készítünk, sokkal inkább a
játékok pszichológiai mechanizmusainak tudatos és szakszerű alkalmazása, a jobb közérzet és
a hatékonyabb tevékenység elérése érdekében.” [19] A játékosítást több helyen is
alkalmazhatjuk, például a közlekedés, az egészséges életmód, a toborzás-kiválasztás (HR)
területén, oktatás, vásárlás kapcsán [20, 21]. Doktori kutatásom során azt vizsgálom, hogy a
játékosított munkakörökben dolgozóknál milyen teljesítményváltozást lehet elérni. Fontos
figyelembe venni, hogy a dolgozó teljesítményét saját maga ismeri, így már megtévesztheti az
állásinterjú során a kérdezőket, valamint a csoporttermelés során végzett munkában a kollégáit
is. Ezek az esetek a publikációban bemutatott példákban is szerepelnek, így ki kívánok térni
arra, hogy hogyan lehet az információs aszimmetriát megszűntetni, csökkenteni a gyakorlatban,
vagyis az azonosított, játékosított munkakörökben.
4. Összefoglalás
Publikációmban az információs aszimmetria bemutatására vállalkoztam. A téma jelentősége
bebizonyosodott, hiszen számos tudományos és hétköznapi élethelyzetben találhatunk
kapcsolódást vele. A mikroökonómia alacsony absztrakciós szinten vizsgálódik, és sok esetben
feltételezi a tökéletességet például erőforrás felhasználás, vagy információk tekintetében. A
valóságban ez nem így van.
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Összefoglalásomban két fontos dolgot emelek ki: az első egy példa, amely már megoldást is
ad: „Az aszimmetrikus információs problémák át- meg átszövik a közgazdaságtant, ám
fogyasztóvédelmi szempontból elsősorban a rejtett információ bizonyos esetei bizonyultak
fontosnak. Ezek közül is kiemelkednek azok, amelyekben jellemzően a fogyasztó nem
rendelkezik annyi információval valamely áru vagy szolgáltatás tulajdonságairól, mint az
eladó.” Ezen utóbbinak viszont bizonyos esetekben érdekében állhat ennek a helyzetnek a
megszüntetése. „Bizonyos szerződéses feltételek, például a garancia hossza, szintén
értelmezhetők úgy, mint az eladó próbálkozása az információs aszimmetria megszüntetésére.”
Az idézet szöveg is azt támasztja alá, hogy például ilyen (ön)szabályozással is van mód a
bemutatott információs aszimmetria megszüntetésére és ez azért is lenne különösen fontos,
hogy az élet különböző területein alkalmazott gamifikációs módszerek által mérhető
eredmények egyértelműek, pontosak és torzításmentesek legyenek [22].
Úgy gondolom, hogy az információ mennyisége és ezáltal az információs aszimmetria állandó
növekedésben van: új elemekkel, formákkal és csatornákkal változik. Az információs
technológiák fejlődésével folyamatosan online vagyunk, melyet talán a generációs
különbségekből eredő informatikai tudáshiány foghat vissza valamelyest, de összességében, aki
birtokolja az információt, a tudást, annak lesz kevesebb aszimmetrikus információja.
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Abstract
Background and objectives: Defining the socioeconomic status (SES) is complex. The term is
often used to describe a composite measure of a person’s income, education, employment
status, and social status. Researchers use a large range of measures of SES in different studies
which are often influenced by available data or other characteristics of the study. The aim of
the current study is to propose a new method to define a unique variable as the socioeconomic
status by using an advanced statistical modelling approach, Latent Class Analysis (LCA).
Methods: The current study included 1735 people in 2013, aged 35+ living in two cities in
central region of Iran. Seven items (education, occupation, average of household income,
ownership status for house, number of children, travel and health insurance) as indicators for
the socioeconomic status were evaluated. Considering the socioeconomic status as a latent
variable, latent class analysis (LCA) has been applied. Latent class analysis (LCA) is a
statistical method used to identify a set of discrete, mutually exclusive latent classes of
individuals based on their responses to a set of observed categorical variables.
Results: In latent class analysis (LCA), the most effective items in classification were education,
occupation, average of household income, number of children and travel. The best model was
the model with two classes. The obtained classes for the socioeconomic latent variable(SES)
were labelled as low and high socioeconomic status.
Conclusion: Applying latent class analysis in defining socioeconomic status can help to
summarize socio economic measures in a unique index and making the interpretation of results
easier.
Keywords: Socioeconomic status, Latent Class Analysis
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1. Introduction
Defining the socioeconomic status (SES) is complex. The term is often used to describe a
composite measure of income, education, employment status, and social status of a person.
A large range of measures of SES in different studies was used. For example indicators such as
education, occupation, income, medical insurance, material ownership and wealth were used as
an indicator in different studies in Japan, Us, Netherlands, UK, Denmark, Australia, Sweden,
Korea, Finland, France, Italy and New Zealand[1, 2]
Using the measurements are often influenced by available data or characteristics of the study.
For example, in studies in South Korea and the US, possession of health insurance have used
as an indicator since they are the countries with predominantly private healthcare systems.
In many studies it is preferred to use an Index for SES instead of using different separate
variables. For example, in several countries an average SES score for small geographic areas
were used. They took into account factors such as average unemployment levels and average
income. Also, a number of deprivation indexes are used in the UK [1].
In another study in the USA, a summary nSES index variable constructed by summing Z scores
for 6 variables include household income, owner-occupied housing units, households receiving
interest, dividend, or net rental income, number of adults aged ≥25 years with a high school
diploma, number of adults aged ≥25 years with college degree, and number of people employed
in executive managerial, or professional occupations, was created. Then quartile 4 was
considered as the highest nSES (most advantaged neighbourhoods) and quartile 1 as the
lowest[3]. In another study in India, Discriminant Function Analysis and Factor Analysis were
used to develop a composite index that explain variations in poverty, health, nutritional status
and standard of living in Indian states[4].
Specifically, in health research instead of sole using of individual-based socioeconomic data, it
is preferred to apply an approach that includes area-based aggregate data and one composite
index can be easily included into public health surveillance programs[5].
In some studies, several Multivariate Methods were used to define an index for SES. For
example, in a study in Japan a deprivation index was formulated by two methods. First, the zscore of each socioeconomic indicator was computed and they were summed to give the
deprivation index of z-score (DIz). Indicators included: employment, education, income, owner
ship of house and car. Second, principle component analysis was used to formulate an
alternative deprivation index.[6]
Also, in another study in Canada an index was derived from a Principal Components Analysis
(PCA) and data on 26 variables (include income, education, occupation, housing, family and
household, ethnicity) were used as indicators for socioeconomic status [7]
Latent Class Analysis as another multivariate method was used in few studies. For example, in
a study on Chines patients with cancer, to assess the effect of SES on self-efficacy difference,
Latent Class Analysis was used to define the SES. Four SES indicators (education, income,
employment status and health insurance status) were used to identify SES groups. Patients then
were classified into the SES groups based on their posterior class membership probabilities[8].
Also, in a study in New Zealand, latent class analyses were used to group students by household
poverty based on nine indicators of household socioeconomic deprivation (car, phone,
computer, their parent/s worry about not having enough money for food, more than two people
sharing a bedroom, holidays with their families, moving home more than twice that year,
garages or living rooms used as bedrooms, and, parent at home with employment)[9].
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Latent Class Analysis (LCA) is an advanced statistical modelling approach to identify a set of
discrete, mutually exclusive latent classes of individuals based on their responses to a set of
observed categorical variables.
The current study is a large community based study that defines a categorical index of
socioeconomic status (SES) as a unique variable, using a relevant and comprehensive statistical
modelling approach, Latent Class Analysis (LCA).
Table 1. Methods and socioeconomic indicators in different studies
Author
Year
Method
Indicator variables
2016
summary nSES
household income, ownerHoward et al.
index variable
occupied housing units,
constructed by
households receiving interest,
summing Z scores
dividend, or net rental
for 6 variables
income, number of adults
aged ≥25 years with a high
school diploma, number of
adults aged ≥25 years with
college degree, and number
of people employed in
executive managerial, or
professional occupations
2007
1) deprivation index
employment, education,
Fukuda, Nakamura
of z-score (DIz)
income, owner ship of house
and Takano
2) principle
and car
component analysis
2010
principal
income, education,
Krishnan
components analysis occupation, housing, family
and household, ethnicity
2014
Latent Class
education, income,
Yuan et al.
Analysis (LCA)
employment status and health
insurance status
2016
Latent Class
car, phone, computer, their
Denny et al.
Analysis (LCA)
parent/s worry about not
having enough money for
food, more than two people
sharing a bedroom, holidays
with their families, moving
home more than twice that
year, garages or living rooms
used as bedrooms, and,
parent at home with
employment
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2. Method
The current study included 1735 people in 2013, aged 35+ living in two cities in central region
of Iran. Data was collected in the phase 3 of the Isfahan Cohort Study (ICS)[10]. Seven items
include education, occupation, average of household income, ownership status for house,
number of children, travel and health insurance as indicators for the socioeconomic status were
evaluated.
2.1 Statistical Method
Latent class analysis (LCA) is a latent variable model. The term latent means that an error-free
latent variable is considered. The latent variable is not measured directly and it is measured
indirectly by means of some observed variables (indicators). The observed variables are subject
to error. In LCA each latent variable is categorical [11].
In multiple-group LCA, both the measurement part and structural part of the model can vary
across groups [11].
Considering the measured variables include: education, occupation, average of household
income, ownership status for house, number of children, travel and health insurance as
indicators for the socioeconomic status, a two-class model was estimated with maximum
likelihood method and also models with three, for, and five classes were considered.
Table 2. Indicators used in the measurement of socioeconomic status
Categories
Indicator variable
Illiterate
Education
Elementary school
Middle school or High school
More than High school
Governmental
Occupation
Non-Governmental
Housewife
Unemployed
Retired
Low
Average of household income
Middle
High
Yes
Ownership status of a house or flat
No
0-2
Number of children in the family
3-4
5 or more
Yes
Had a travel (in the last year)
No
Yes
Have an insurance
No
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We used the three criteria to determine the number of latent classes for the final model: (1)
Akaike Information Criterion (AIC), (2) Bayes Information Criterion (BIC) (The lower the
values of the AIC and BIC, the better the model fit (3) The interpretability of model with
assessment of size and uniqueness of each class.
Table 3. Criteria to determine the number of latent classes
Number of Classes
Log-likelihood
G-squared
AIC

BIC

2

-8721.96

746.65

796.65

933.12

3

-8598.06

498.85

574.85

782.29

4

-8543.89

390.51

492.51

770.91

5

-8513.92

330.58

458.58

807.94

Considering these criteria, interpret- ability and verifying model fit with AIC and BIC, we
preferred to select SES with two classes.
3. Results
In latent class analysis (LCA), the most effective items in classification were education,
occupation, average of household income, number of children and travel. The best model was
the model with two classes.
Table 4. Parameter estimations in latent class model with two classes
Latent class membership probabilities
Class 1

Class 2

0.3872

0.6128

Illiterate

0.0004

0.3587

Elementary School

0.1541

0.5189

Middle school and high school

0.5769

0.1211

More than high school

0.2686

0.0013

Governmental

0.1116

0.0123

Non-Governmental

0.2901

0.1919

House wife

0.2273

0.6017

Unemployed

0.0024

0.0383

Item-response probabilities conditional
on latent class membership
Education

Occupation
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Retired

0.3687

0.1558

Number of children
(0-2)

0.0317

0.3465

(3-4)

0.5741

0.3376

(5 or more)

0.1098

0.5827

Average of household income
Low

0.0317

0.3465

Moderate

0.3390

0.5110

High

0.6293

0.1425

At list one travel during last year

0.6716

0.4488

The obtained classes for the socioeconomic latent variable(SES) were labelled as low (class 2)
and high (class 1) level of socioeconomic status. After selecting a two class model, gender of
individuals was considered as the grouping variable and a two group latent class model was
fitted. [11, 12].
Table 5. Parameter estaimations in two group latent class model with two classes
Latent class membership
probabilities
Class 1 (High) Class 2 (Low)
0.1217
0.8783
Item-response probabilities
Group 1:Female
conditional on latent class
0.9847
0.0153
Group 2: Male
membership
Education
0.1417
0.3137
Illiterate
0.3363
0.4264
Elementary School
0.5769
0.1211
Middle school and high school
0.2686
0.0013
More than high school
Occupation:
Governmental
Non-Governmental
House wife
Unemployed
Retired

0.0929

0.0001

0.4212
0.0057
0.0437

0.0013
0.9964
0.0014

0.4364

0.0009

0.2131
0.4740

0.1210
0.3756

Number of children
(0-2)
(3-4)
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(5 or more)
Average of household income
Low
Moderate
High
At list one travel during last year

0.3129

0.5034

0.1534
0.4263
0.4203

0.3099
0.4657
0.2244

0.5679

0.4961

4. Discussion and conclusion
Applying latent class analysis in defining socio economic status can help to summarize socio
economic measures in a unique index and making the interpretation of results easier. The factors
that constitute an individual’s SES are different and vary between location and culture
In this study, five SES indicators (education, occupation, average of household income, number
of children and travel) were used to identify distinct SES groups, using LCA. Individuals were
classified into the most likely SES groups based on their most likely latent class membership
probabilities. The effect of the new obtained variable (SES) on other measured factors of people
in this study can be examined in future studies.
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AZ ÁLLAMADÓSSÁG FELHALMOZÓDÁSÁT
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Absztrakt
Számos fejlett és fejlődő gazdaságot permanensen növekvő eladósodottság jellemzett az elmúlt
évtizedekben. E tendenciát a 2008-as gazdasági válság és a 2010-es európai szuverén
adósságkrízis tovább erősítette, s ugrásszerű növekedést indukáltak az adósságráták értékeiben.
Az elmúlt évek laza monetáris politikája által előidézett likviditásbőség azonban
megkönnyítette az adósságok finanszírozhatóságát, s ezáltal azok fenntarthatóságát is. A krízis
eredményeként megemelkedett államadóssági ráták a kilábalás óta ugyan mérséklődést
mutatnak, de az eladósodottság szintje továbbra is történelmi magaslatokat reprezentál.
Emellett a megnövekedett adósságszintek rövid és hosszú távon egyaránt a fiskális mozgástér
potenciális korlátozó tényezőjeként léphetnek fel. E globális tényezők által biztosított
makrogazdasági keretrendszer okán különösen releváns az államadósság problémakörét a
vizsgálatok fókuszpontjába állítani. Annak érdekében azonban, hogy az államadóssági szintek
fenntarthatóságát, s az adósságráták csökkentéséhez szükséges gazdaságpolitikai
intézkedéseket értékelni tudjuk elengedhetetlen az adósság felhalmozódását befolyásoló
tényezők pontos lehatárolása. A klasszikus adósságegyenlet alapján a tárgyévi államadósság
alakulása függ: a tárgyidőszakot megelőző kumulált adósságráta értékétől, a tárgyévi
növekedési ráta és reálkamatláb alakulásától, valamint az elsődleges egyenleg tárgyidőszaki
értékétől. E változók mellett azonban más makrogazdasági, pénzügyi változók, valamint jogi
és szabályozási keretrendszerek is befolyásolhatják az adósság felhalmozódásának dinamikáját.
A kutatás fő célkitűzése az államadóssági ráta emelkedését meghatározó elsődleges tényezők
hatásainak ökonometriai módszerekkel történő azonosítása az Európai Unió egyes
tagállamaiban. A tanulmány sarokpontja az európai piacgazdasági modellek összehasonlító
elemzése volt, azaz annak vizsgálata, hogy milyen jellegzetességekkel, hasonlóságokkal és
különbözőségekkel bírnak az egyes tagállami csoportok az adósság felhalmozódását
befolyásoló tényezők esetében.
Kulcsszavak: államadósság, fenntarthatóság, Európai Unió, adósságállomány,
adósságfelhalmozódás
1. Bevezetés
A 2008-as pénzügyi krízis, s a 2010-es európai szuverén adósságválság megmutatta a
világgazdasági környezet törékenységét és sebezhetőségét. A jelenlegi gazdasági környezet
kegyes állapotúnak tekinthető köszönhetően a válságkezelő intézkedésként alkalmazott
mennyiségi lazítási programok okozta likviditásbőségnek, valamint a nulla közeli
kamatlábaknak. Ez a világgazdasági környezet a felszín alatti egyensúlytalanságokat ugyan
elfedi, mindazonáltal számos olyan tényező fennáll, mely gyújtópontként szolgálhat egy
esetleges negatívabb világgazdasági környezet létrejöttéhez (pl. protekcionista
kereskedelempolitikák, Kína-USA vámháború, idősödő társadalom). E turbulenciák közé
sorolható a fejlett és fejlődő gazdaságokban egyaránt megnövekedett államadóssági ráták, s
azok fenntarthatóságával kapcsolatos kérdések is. Emellett a jelenleg is fennálló adósságráták
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jelentősen korlátozzák a fiskális politika mozgásterét, mely korlátozottság egy esetlegesen
fellépő kedvezőtlenebb világgazdasági környezetben multiplikatív módon jelentkezhet. E
megállapítások mentén jelen tanulmány keretei között röviden áttekintésre kerülnek az
államadósság fenntarthatóságával kapcsolatos problémakör legfontosabb elméleti feltevések.
Az államadósság fenntarthatóságával ugyanakkor szoros összefüggésben áll az adósság
felhalmozódását elidéző okok és tényezők vizsgálata. Ennek megfelelően a dolgozat empirikus
elemzése azt vizsgálja, hogy az Európai Unió tagállamaiban 2000-2017 között az
államadósságban bekövetkező változások, mely tényezőkre vezethetők vissza. Ennek keretében
a vizsgálatok során elválasztásra kerülnek az adósságképlet alapján azonosított hatáselemek,
azaz a kamatláb hatás, a növekedési hatás, az elsődleges egyenleg hatása, valamint az egyéb
olyan tényezők, melyek az adósságképleti felosztás alapján jelenlegi elemzési keretrendszerben
nem azonosíthatok (pl. inflációs hatás).
2. Az államadósság fenntarthatósága
A fiskális fenntarthatóság és az államadósság fenntarthatósága egymástól nehezen elválasztható
koncepciók. Le kell szögezni, hogy az államadósság fenntarthatóságának definiálása nem
lehetséges olyan egzakt módon, mint a vállalatok adósságának fenntarthatósága. Több fogalmi
koncepció is kialakult a nemzetközi terminológiában a problémakör definitív megközelítése
kapcsán. Egyfelől az államadósság fenntarthatósága magában foglalja, hogy a kormányzat
minden körülmények között képes finanszírozni a felhalmozódó adósságot, mely megköveteli
a likviditási (azaz a piaci körülmények között történő adósságfinanszírozás) és fizetőképességi
(a költségvetési korlát közép és hosszú távú teljesítése) képességek fennállását [3]. Másrészt az
államadósság fenntarthatóságának valószínűségéről akkor beszélhetünk, ha a kormányzat
fizetésképtelenné válás nélkül képes kielégíteni az intertemporális költségvetési korlátot [5].
A szuverének adósság fenntarthatóságával kapcsolatos elemzései (DSA – Debt Sustainability
Analyses) sokrétűek, s szerteágazóak. Ezen vizsgálati módszerek rendelkeznek korlátokkal is,
mint a például, hogy az adósság visszafizetési kapacitásának vizsgálata során alkalmazott
múltbeli információk elavulttá válthatnak [5]. Bouabdallah et al. (2017) az államadósság
fenntarthatóságával kapcsolatos módszertani elemzésük során három elemzési keretrendszert
különböztettek meg: a hagyományos, determinisztikus megközelítést, melynek során a
sokkokat egy narratív megközelítés és referenciaérték alapján determinálják az adósságszimulációban; a sztochasztikus megközelítést, mely vizsgálatokban az államadósság
fenntarthatóságának valószínűsége alkotja az elemzési keretet, míg a harmadik csoportot a
különböző likviditási és fizetőképességi kockázatra vonatkozó mutatók alkották.
A hagyományos értelemben vett adósságfenntarthatósági elemzések a bruttó államadósságon
alapulnak, melynek oka a pénzügyi eszközökre vezethető vissza. Ezek definitív értelmezése
ugyanis az egyes országokban eltérő, valamint annak ellenére kevésbé likvid eszközöknek
tekinthetők1, hogy az euróövezeti tagállamok államkötvényeinek átlagosan 1/3-át teszik ki [3].
Guzman (2018) megállapításai szerint az államadósság fenntarthatóságával kapcsolatos
elemzések keretrendszerének a következő szempontokat kell figyelembe vennie: meg kell
határozni a fenntartható államadósság értékeléséhez szükséges korlátozó tényezőket; egy olyan
modellt kell kialakítani, mely az adósság stabilizálásának előrejelzése során figyelembe veszi a
fiskális és adósságpolitikákhoz kapcsolódó visszacsatolási hatásokat; valamint megfelelő
Ennek oka, hogy egy likviditási sokk bekövetkezése esetén az egyes államok nehezebben vagy egyáltalán nem
tudják értékesíteni ezen eszközeiket (ECB, 2012).
1
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feltételezéseket kell kialakítani az adósság-visszafizetési kapacitás eloszlására vonatkozóan, s
az adósság fenntarthatóságával kapcsolatos elemzéseknek meg kell felelnie a heterogenitás
feltevésének. A hagyományos adósságfenntarthatósági elemzések előnye ugyanakkor az
átláthatóság és az egyszerűség, mindazonáltal számos korlátozó tényezővel is bírnak. E
faktorok közé sorolható a jövőbeni elsődleges egyenlegek ismeretének hiánya, valamint az
explicit jelleg, azaz az implicit, jövőbeni kötelezettségek figyelmen kívül hagyása [3]. Az
adósság fenntarthatósága szempontjából megvalósítható elsődleges egyenleg triviálisan nem
független a kiadásoktól és bevételektől, ugyanis az egyes fiskális kiigazító intézkedések az
egyik oldalon kihathatnak a másik oldalra is a gazdasági teljesítmény visszaesése által [5].
Mindazonáltal hangsúlyozni kell az implicit államadósság szerepének egyre fontosabbá válását,
mely az idősödő társadalom okozta negatív növekedési és költségvetési hatások erősödése
révén számottevő romlást eredményezhet az adósságpozíciókban2.
Az Európai Unió által alkalmazott S0, S1 és S2 fenntarthatósági kritériumok alapján rövid távon
a tagállamok alacsony kockázattal szembesülnek az államadósságuk fenntarthatósága terén,
közép és hosszú távon ugyanakkor ez a kockázat folyamatosan emelkedő trendet mutat [4].
Emellett Bequiraj et al. (2018) a 21 OECD ország heterogén paneladatbázisán 1991-2015
között elvégzett elemzéseik alapján megállapították, hogy a GDP arányos államadósság a
strukturális elsődleges egyenleg között kointegráció állt fenn, vagyis a kormányzatok az
adósságfenntarthatósága, s az adósság felhalmozódása érdekében tett lépesei negatívnak
tekinthetők. Hasonlóan a strukturális egyenleg szerepét vizsgálta Alberola-Montero (2006)
kilenc latin-amerikai ország bevonásával 1981 és 2004 között. Elemzéseik kimutatták, hogy a
vizsgált országokban a fiskális politikai prociklikusságot mutatott, mely szorosan kapcsolódott
az adósság fenntarthatóságához, s a pénzügyi sebezhetőség megítéléséhez. Az eredmények
heterogenitásának következtében szükséges és elengedhetetlen megvizsgálni az adósság
felhalmozódásában szerepet játszó egyes tényezőket, s azok mértékét is.
3. Az államadósság felhalmozódását befolyásoló tényezők alakulása az Európai Unió
egyes tagállamaiban
Az empirikus vizsgálatok célja az államadósság felhalmozódását befolyásoló elsődleges
tényezők hatásainak azonosítása az Európai Unió egyes tagállamaiban. Az elemzések
kiindulópontját a hagyományos adósságképlet adja, mely az alábbi módon írható fel:
1+𝑟

𝑏𝑡 = 1+𝑔 × 𝑏𝑡−1 − 𝑝𝑡 (1)
mely egyenletben a bt a tárgyidőszakban esedékes adósságrátát, bt-1 a tárgyidőszakot megelőző
kumulált államadósság értékét, a g a növekedési rátát, míg pt az elsődleges egyenleg adott évben
esedékes értékét, r pedig a reálkamatlábat reprezentálja. Az adósságegyenlet alapján
lehatárolhatók az egyes hatáselemek: a kamatláb-hatás, a növekedési hatás, valamint az
elsődleges egyenleg hatása. Mindazonáltal figyelembe kell venni, hogy az egyenlet számos
tényezőt nem vesz figyelembe. Ezen hatások közé sorolhatjuk az árfolyamokban bekövetkező
változásokat, a más valutában kibocsátott állampapírok arányában történő módosulást, a
pénzügyi intézményeknek nyújtott kormányzati támogatásokat, valamint privatizációs
bevételeket [3]. E faktorok jelen tanulmány keretei között összefoglalóan egyéb tényezőként
Az idősödő társadalom makrogazdasági (fiskális és növekedési) hatásainak vizsgálatát lásd bővebben Marton
(2018).
2
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kerülnek azonosításra, s az elemzési keretrendszer során egységes egészként vizsgálom
hatásaikat az adósság alakulásában.
Jelen vizsgálatok során a fenti változók az adósságváltozásban, s az államadósság
felhalmozódásában betöltött szerepét vizsgálom. A vizsgálatok időhorizontja a 2000-2017
között eltelt 18 év volt3. Az elemzések az Európai Unió tagállamaira terjedtek ki, melyek
előzetes kategorizálása az európai piacgazdasági modellek hagyományos gazdaságpolitikai
megközelítésén alapul. E csoportosítás eredményeként jelen vizsgálatok során hat
országcsoportot különböztethetünk meg: a skandináv államok, az angolszász országok, a
kontinentális államok, a mediterrán országok, valamint az újonnan csatlakozott országok
klaszterjét. Utóbbi országcsoport esetében további két alkategória is létrehozásra került: a
Közép- és Kelet-Európa, valamint a Balti államok alcsoportok. A kialakított megközelítések
lehetővé teszik az egyes országcsoportok jellemzőinek összehasonlítását, s a különbözőségek
azonosítását is. Mindazonáltal jelen tanulmány keretei között terjedelmi okok miatt szűkítést
kellett alkalmazni. Ennek eredményeként csupán az egyes kategóriák két legjellemzőbb
államának eredményei kerülnek vizuálisan is bemutatásra.
Az egyes hatásokra vonatkozó dekompozíciós számítások eredményeit reprezentálja az 1. ábra.
Az ábrán az eredmények az adósságrátára gyakorolt hatások irányának megfelelően kerültek
bemutatásra, például a növekedési hatás esetében a két változó közötti ellentétes irányú
kapcsolat (vagyis, hogy a növekedési ráta pozitív értéke csökkenti az adósságráta értékét a
nevező hatáson keresztül) már az államadóssági rátára gyakorolt tényleges befolyás alapján
került ábrázolásra.
Skandináv országok
Az államadósság dinamikájának alakulása Svédországban
(2000-2017)

Az államadósság dinamikájának alakulása Finnországban
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Angolszász országok

E időintervallum ugyanakkor három ország (Szlovákia, Lettország és Litvánia) vonatkozásában az adatok
korlátozott rendelkezésre állása okán csupán a 2001 és 2017 között eltelt 17 évre terjedt ki.
3
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Az államadósság dinamikájának alakulása az Egyesült
Királyságban (2000-2017)
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Kontinentális országok
Az államadósság dinamikájának alakulása
Németországban (2000-2017)

Az államadósság dinamikájának alakulása Ausztriában
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Mediterrán országok
Az államadósság dinamikájának alakulása Olaszországban
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Újonnan csatlakozott országok – KKE államok
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Az államadósság dinamikájának alakulása Szlovákiában
(2001-2017)

Az államadósság dinamikájának alakulása
Lengyelországban (2000-2017)
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Újonnan csatlakozott országok – Balti államok
Az államadósság dinamikájának alakulása Lettországban
(2001-2017)

Az államadósság dinamikájának alakulása Litvániában
(2001-2017)

22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
%
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14

18
16
14
12
10
8
% 6
4
2
0
-2
-4
-6

Évek

Évek

Kamatláb

Elsődleges egyenleg

Kamatláb

Elsődleges egyenleg

Növekedési hatás

Egyéb tényezők

Növekedési hatás

Egyéb tényezők

Államadósság változása

debt

7. ábra: Az államadósságok alakulását befolyásoló tényezők az Európai Unió egyes
tagállamaiban
Forrás: az Eurostat, IMF és OECD adatai alapján saját számítás és szerkesztés
A vizsgálatok eredményeinek pontos azonosítása és interpretálása érdekében az
időintervallumot három részre osztjuk fel: a krízis előtti időszakra, azaz a 2000-2007 közötti
évekre; a válság időszakára, azaz 2008-as gazdasági és a 2010-es szuverén adósságválság, s
annak turbulens hatásainak időszakára (2008-2013 közötti időhorizont); valamint a kilábalás
éveire: a 2014-2017 közötti időszakra.
A vizsgált négy hatáselem közül a legkisebb értékekkel a kamatláb bírt az adósságráta
alakulásának tekintetében. E mechanizmus főképp a krízis során, a kockázatkerülő befektetési
magatartás, a kockázati felárak és kamatlábak emelkedése révén éreztette adósságnövelő
hatásait a vizsgált országok többségében. Mindazonáltal a skandináv országok stabilitását
mutatja, hogy a kamatlábhatás még a krízis legsúlyosabb éveiben is adósságcsökkentő hatással
bírt. Ez visszavezethető arra is, hogy míg egyes országokban az államadósság finanszírozása
megnehezedett ezen időszakban, addig a skandináv államok adósságának finanszírozása
egyfajta „menekülési lehetőség” volt a kockázatkerülő befektetők számára. Mindazonáltal a
kamatlábhatás a krízis évei alatt a mediterrán országokban, s a balti államokban jelentkezett
leginkább adósságnövelő hatásként. Emellett a nulla közeli kamatkörnyezet, valamint a laza,
nem konvencionális monetáris politikai intézkedések eredményeként 2011-től kezdődően

319

minden országcsoportban a kamatláb adósságmérséklő elemként lép fel az államadósság
összetételét illetően.
Az egyes tényezők elemzése során a növekedési hatás bírt a legnagyobb befolyással az összes
kategória országában, mellyel összefüggésben megállapítható, hogy a vizsgált időszakban az
államadósság változásában bekövetkező emelkedések és mérséklődések jelentős részben a
gazdasági növekedés alakulására vezethetők vissza. A növekedési hatás a skandináv és az
újonnan csatlakozott országcsoport esetében a legmagasabb hatású, míg a kontinentális és
angolszász modellekben a legmérsékeltebb faktor. A krízis következtében kialakult recesszió
elhúzódása a mediterrán és balti országokban volt megfigyelhető. Ennek eredményeként ezen
országcsoportokban, valamint az angolszász államokban a növekedési hatás egynél több évben
járt adósságnövelő hatással, míg a többi modellnél csupán 2008-ban figyelhető meg hasonló
összefüggés. A válságot megelőző években ugyanakkor a növekedési hatás jelentős mérséklő
hatást gyakorolt az adósságrátára. Mindazonáltal e hatás a krízist követően csupán korlátozottan
tért vissza, s az elmúlt évek mérséklődő államadóssági rátái jelentős mértékben a növekedési
hatásra vezethetők vissza. E megállapítás összhangban van a korábbi kutatások eredményével,
mely alapján leszögezhető, hogy az elmúlt években végbemenő államadósság-csökkenés
csupán a nevező hatásra, s a gazdasági növekedésre vezethető vissza, a nominális
adósságállomány nem mérséklődött, sőt sok esetben még emelkedett is [6].
Az elméleti összefüggések az elsődleges egyenleg többletét tekintik az adósságcsökkentés fő
tényezőjének (a nominális adósságállomány mérséklése révén), mindazonáltal a vizsgálatok
alapján a legkisebb szerepet az adósság felhalmozódásának folyamatában az elsődleges
egyenleg töltötte be. Amennyiben időszakok szerinti bontásban vizsgáljuk a hatáselemet,
megállapítható, hogy a krízis kezdeti éveiben, az expanzív fiskális politikai jelleg
eredményeként jelent meg az elsődleges egyenleg adósságnövelő hatása. Emellett azon
országoknál, ahol jelentős fiskális kiigazító intézkedéseket vezettek be ott az elsődleges
egyenleg tényezője adósságcsökkentő hatásként is jelentkezett a krízist követő években. Ki kell
emelni ugyanakkor, hogy a fiskális politikai intézkedések közvetlen hatásai csupán késleltetve,
1-2 negyedév elteltével éreztetik pozitív/negatív befolyásukat. Az országcsoportok
összehasonlításánál emellett hangsúlyozni kell, hogy számottevően a krízis előtt csupán a
skandináv klaszterben jelentkeztek a hatások, trend alapján 2000-2001 között adósságemelő,
míg 2002-2006 között adósságcsökkentő eredménnyel.
Az egyéb tényezők az elemzés alapján főképp a kis, nyitott gazdaságokat, valamint a
világgazdaságba mélyen beágyazott gazdaságokat érintik. Ennek megfelelően az összes
országcsoport esetében számottevő hatás mutatható ki, mindazonáltal e befolyás mértékét
tekintve a mediterrán klaszter esetében a legalacsonyabb. Az irányt illetően az újonnan
csatlakozott államokban, a mediterrán országokban mindhárom időszakban adósságnövelő
hatással bírt, a kontinentális országokban a krízist követő kilábalás éveiben, valamint a válságot
megelőző időszakban jellemzően negatív befolyás érvényesült. A skandináv és angolszász
vizsgálati csoport heterogénebb képet vázol fel. Az Egyesült Királyságban és Finnországban a
teljes időszakon az adósságnövelés jellemző az egyéb tényezők esetében, addig Svédországban
és Írországban évről évre változnak a hatások. Mindazonáltal utóbbi két tagállam
vonatkozásában is inkább a növelő jelleg érvényesült.
4. Összegzés
A jelenlegi kegyes világgazdasági környezet, s az így piaci körülmények között is könnyebben
finanszírozható megnövekedett államadóssági ráták ellenére az egyensúlytalanságok továbbra
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is fennállnak. Egy esetlegesen kialakuló kedvezőtlenebb, kockázatkerülőbb befektetői
magatartás által jellemzett gazdasági környezetben az államadósságok fenntarthatósága
megkérdőjeleződhet. Ebből kifolyólag az államadóssági ráták felhalmozódását, s annak
csökkentését előidéző tényezők ismerete és vizsgálata elengedhetetlen. Az államadósságpozíciók empirikus elemzése nyomán leszögezhető, hogy a GDP-hez viszonyított
államadóssági ráta felhalmozódását az elmúlt években leginkább a növekedési hatás
befolyásolta. A krízis előtti években számottevően nagyobb adósságcsökkentő hatással bírt a
növekedés tényezője, mint a kilábalás időszakban. Ennek ellenére megállapítható, hogy az
elmúlt években végbemenő adósság mérséklődési folyamat a növekedési hatásra vezethető
vissza. A hatáselemek közül a kamatláb-hatás a krízis éveiben játszott számottevő szerepet az
adósságnövekedésben, míg az elsődleges egyenleg befolyása a fiskális kiigazító intézkedések
és az expanzív fiskális politika révén éreztette hatását. Emellett hangsúlyozni kell az egyéb
tényezők szerepét is, melyek főképp a krízis és a válságkezelés nyomán bekövetkező változások
eredményeként mutattak jelentős hatásokat. Az egyéb tényezők hatásainak pontos lehatárolása,
s szétválasztása a jövőbeni kutatási irányvonalak fő prioritását élvezi.
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Abstract
The study assessed the relationship of farmers’ socio-economic characteristics and access to
information through ICTs in Kostanay region (Kazakhstan). It was found that some ICTs have
an association with age, gender and educational level of the respondents while some have no
association. Based on the findings, it is recommended that the socio-economic characteristics
(age, gender and educational level) of the farmers should be considered when planning for
different programs that involve ICTs in dissemination of agricultural information. The
infiltration of new technologies in the agricultural sector is fact. Specifically the ICT constitute
a tool of briefing, information but also management of agricultural farms.
Baseline agricultural information should be convenient for assessing biological and physical
systems in order to develop useful knowledge of the current state of the farms, as well as
forecasting results in the implementation of various scenarios. The accumulated knowledge in
agricultural research over the years must be applied to obtain practically useful information by
processing databases. This means that IT is an indispensable source for the implementation of
research and development.
Socio-economic characteristics of the farmers such as age, gender, education level should be
considered when planning for different programs that involve computers, television and mobile
phone in provision of agricultural information to farmers. The government and information
providers should come up with measures to overcome the existing challenges facing farmers in
accessing agricultural information. Motivation is a stimulus that produces action, and directed
action is a primary function of management. There is need for the government to educate small
scale farmers on ICTs to enable them to acquire agricultural information that can develop skills
to improve and hence increase their farm output.
Keywords: Agricultural information, Information communication technologies, Information
Revolution.
1. Introduction
After the Neolithic Revolution and the Industrial Revolution, we may now actually be living
through the third major economic revolution of humankind: the Information Revolution [2].
The tools, such as the plough, was the new technology of the Agricultural Revolution, while
the Industrial Revolution was primarily driven by machines powered by external sources of
energy, such as the steam engine. These machines made individual producers vastly more
effective. Nowadays the perfect information is the main component of the Information
Revolution. For example, if we want to travel to a foreign country, thanks to services like
Airbnb, Booking.com we can now easily to find an empty local accommodation on our dates
of travel. If we are in a big city, using services like Google Maps on smartphone we can now
know with perfect precision the best way to get from point A to point B at any given moment
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and how long it will take us. As we see perfect, accurate information plays a crucial role
everywhere and it’s description is shown in the Figure below.

Figure 1. Diagram of the perfect information [2]
Source: https://depositphotos.com/107354924/stock-photo-diagram-of-perfectinformation.html, 2016, modified by author
Complete, understandable, relevant, accurate perfect agricultural information also is the basic
necessity for the farmers. Information and solutions delivered to rural farmers through
information and communication technologies will help raise the standard of living in the
countryside, create new jobs, increase knowledge and create favorable conditions for the
general development of the rural economy. There are more benefits linked to economic aspects
in increased earnings and production through ICT use [7].
What is the role of information and communication technologies in providing perfect, useful
and up-to-date information to farmers? There are different ICTs including computers, internet,
GIS, mobile phones, radio and television which are used in delivering agricultural information
to the farmers [8].
Modern information technologies allow farmers to receive recommendations and advice,
regardless of the time and place of their location. Farmers can describe their problems through
ordinary speech, upload photos or video recordings. At this point in time, the location of the
farmer is determined by the software automatically. Then the farmers, using e-mail, can send
their materials to the supporting services of the agricultural work and get an answer in a short
period of time, or the farmer can solve his problems online via them.
Leeuwis explains that an innovation diffuses within a social system through its adoption by
individuals and groups [6].
2. Methodology
The study was conducted in Kostanay region which is located in the northern part of the
Republic of Kazakhstan and was formed in 1936. The region includes: 16 districts and 4 cities
of regional subordination. The administrative center - the city of Kostanay, was founded in
1879, located on the bank of the Tobol River.
The Kostanay region borders with four regions of the Republic of Kazakhstan (Aktyubinsk,
Karaganda, Akmola and North Kazakhstan) and with the three regions of the Russian
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Federation (Orenburg, Chelyabinsk, Kurgan). The length of the region’s borders with the
Russian Federation is 1,417 km. The territory of the region is 196 thousand square meters. km
(7.7% of the area of Kazakhstan) [3].
The climate is extremely continental and extremely dry. Winter is long, frosty, with strong
winds and blizzards, summer is hot and dry. Annual precipitation is 250-300 mm in the north
of the region and 240-280 mm in the south. The vegetation period is 150-175 days in the north
and 180 days in the south. In Kostanay region, both crop production: the cultivation, storage,
processing of grain, fodder, vegetables, oilseeds and animal husbandry: raising cattle (cattle),
horse breeding, pig breeding, poultry farming are developed.

Figure 2. Kostanay region on the map of the Republic of Kazakhstan [3]
Source: http://kostanay.gov.kz/kostanayskaya-oblast/regions/, 2018
In this study was applied ex-post facto research, which by Kothari the main characteristic of
this method is that the researcher has no control over the variables; he can only report what has
happened or what is happening [4]. The study targeted small scale farmers in Kostanay region,
using area sampling, by Kothari if clusters happen to be some geographic subdivisions, in that
case cluster sampling is better known as area sampling [5]. In other words, cluster designs,
where the primary sampling unit represents a cluster of units based on geographic area, are
distinguished as area sampling. The plus and minus points of cluster sampling are also
applicable to area sampling. A sample size of 120 farmers in Kostanay region were involved in
the study.
The specific objectives of the study are:
1. describe the socio-economic characteristics of the farmers;
2. farmer's access to information using different ICTs;
3. determine the relationship between the socio-economic characteristics of the farmer and
their access to information through ICTs;
One hundred and twenty farmers from Kostanay region were involved in the study. The socioeconomic characteristics of these farmers are described to provide a background for discussion
of the results. The characteristics described include age, gender, education level of the farmers.
Model specification for multiple regression is as follows : LA = F (FS, HS, FE)
LA = a+a1 FS+a2 HS+a3 FE+et
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LA = Level of Access of ICT (number of ICT facilities accessed)
FS = Farm Size (Ha)
HS = Household size
FE = Farming experience

VARIABLE
AGE

Table 1. Socio-economic characteristics of the farmers
CATEGORIES
VALID PERCENTAGE
18-24
9.2

GENDER

EDUCATIONAL LEVEL

25-34

25.8

35-44

23.3

45-54

26.7

55-64

7.5

65 +
Male

7.5
74.2

Female
Primary education

25.8
15.9

Secondary education

22.5

Colleges, training schools

33.3

Tertiary

28.3

Source: analysed by author
*Primary education in Kazakhstan typically begins at age 6 and spans four academic years—
Grade 1 through Grade 4.
*Secondary education in Kazakhstan spans 6 academic years—Grade 5 through Grade 11.
*Colleges, training schools in Kazakhstan are designed to train students in a trade or skilled
profession of some type. These programs, which are entirely vocational in nature, can span
anywhere from one to three years.
*Tertiary or higher education in Kazakhstan is provided mainly by the country’s universities.
Currently there are three levels of tertiary education in Kazakhstan: Bachelor degree, Masters
degree and Doctoral degree.
Results in Table 1 shows that over 60% of the respondents are 25-54 years or lower. This age
groups result is the most prevalent among farmers due to the responsibilities they have to feed
the families. This means that the active group is involved in farming as their major economic
activity. From the results it was also noted that 15% of the farmers are 55-65 above years old.
This is also a working group that has responsibility of feeding the families as well as generating
more income that can lead them into a better life. The young farmers of 18-24 years is about
9%.
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Results further note that about 74% of the respondents were males whereas the females were
25%. This shows that males are more involved in farming than females.
From Table 1, 33.3% of the farmers had completed colleges, training schools. About 28.3% of
the respondents attended tertiary education and 22.5% of the respondents finished the secondary
education, 16% attended primary education respectively.

Figure 3. ICT used by farmers regarding their age
Source:the author

Figure 3 shows that majority all respondents aged over 64 years and above preferred to watch
TV, while young farmers aged between 18-34 years prefer mobile phones. They cited watching
TV and using personal computers does not coincide with their free time.

Figure 4. ICT used by farmers regarding their gender
Source:the author
Figure 4 shows that majority of female farmers access to agricultural information through TV
due to female related chores, while male farmers prefer mobile phones and computers.

326

Figure 5. ICT used by farmers regarding their educational level
Source:the author
Figure 5 shows that farmers who finished universities, colleges access to agricultural
information through mobile phones, while who has primary and secondary education through
TV.
The result of the multiple regression showed a high coefficient of multiple determination (R 2)
of 75.2 %. This means that about 75.2 percent variation in the dependent variable was caused
by changes in independent variables included in the regression model. The general influence of
the independent variables on the dependent variable was shown by the value of F-statistics
(43.331).
The respondents’ farm size (a1=0.05) had positive coefficient, which means that the higher the
farm size of the farmers, the more they prone to use information communication technologies
as a source of agricultural information in the given region. The positive relationship exists
between the farmer’s household size (a2=0.011) and their level of usage of information
communication technologies as a source of agricultural information in the given region. This is
because farmers whose household size is high have many family members. They need to get,
search and exchange agricultural information on better technologies, market situation, new
varieties of fertilizers and chemicals, weather forecasting etc. so as to increase their level of
production and as well take adequate care of their dependents. The farming experience
(a3=0.045) indicates positive relationship and means that farmers whose farming experience is
higher sought for and use information communication technologies as a source of agricultural
information more than those with lower farming experience, this is because those who are more
experienced understood relevance of information communication technologies more than those
with lower farming experience.
3. Conclusion
Baseline agricultural information should be convenient for assessing biological and physical
systems in order to develop useful knowledge of the current state of the farms, as well as
forecasting results in the implementation of various scenarios. The accumulated knowledge in
agricultural research over the years must be applied to obtain practically useful information by
processing databases. This means that IT is an indispensable source for the implementation of
research and development.
Socio-economic characteristics of the farmers such as age, gender, education level should be
considered when planning for different programs that involve computers, television and mobile
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phone in provision of agricultural information to farmers. The government and information
providers should come up with measures to overcome the existing challenges facing farmers in
accessing agriculture information. Motivation is a stimulus that produces action, and directed
action is a primary function of management [1]. There is need for the government to educate
small scale farmers on ICTs to enable them to acquire agricultural information that can develop
skills to improve and hence increase their farm output.
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Absztrakt
Magyarország iparán belül az autógyártás a rendszerváltás óta egyre nagyobb jelentőséggel bír.
A Suzuki esztergomi, az Audi győri, a Mercedes-Benz kecskeméti és az Opel szentgotthárdi
üzeme után egy újabb autómárka, ezen belül pedig egy újabb német prémium-autómárka
döntött úgy, hogy gyárat hoz létre Magyarországon. A gyár leendő helyszínéül Debrecen
városát választották.
Az előzetes tervek szerint mintegy egymilliárd euró költségű beruházás eredményeként a
Debrecen melletti földterületen egy olyan gyár épül majd, amely évi 150000 jármű gyártására
elegendő kapacitással bír majd. Az előrejelzések alapján mintegy ezer új munkahely jön létre
csak a gyárban – az összes újonnan létesülő munkahelyek száma azonban ennél magasabb lehet.
A BMW illetékesének nyilatkozata értelmében a debreceni gyártóhely is illeszkedni fog a
márka új gyártási filozófiájába. Ennek megfelelően a jövőben az a cél, hogy a BMW mindegyik
gyáregysége alkalmas legyen arra, hogy ott a hagyományos, benzin- vagy dízelmotoros autók
mellett elektromotorral meghajtott járműveket is készítsenek. A debreceni a BMW 17. európai
autógyára lesz, azonban jelentősége a térség és a nemzetgazdaság területén is igen jelentős lehet
Debrecen, a megye, a régió és Magyarország szempontjából egyaránt. A nyilatkozatok alapján
a BMW kiemelt célja, hogy helyi és regionális beszállítókkal, együttműködő partnerekkel
végezze a gyártási folyamatot, vagyis a városnak és környezetének az autógyár közvetlen
hatásai mellett a beszállítók és együttműködő partnerek további lehetőséget nyújtsanak.
Előadásunk célja az autóipar nemzetgazdasági szerepének vizsgálata, illetve az egyes helyi
hatások feltárása elsősorban szekunder adatelemzések és irodalmi források feldolgozása
alapján. Emellett röviden bemutatjuk a most Debrecenbe települő BMW fejlődését és
változásait is annak érdekében, hogy az autómárka és az egész cégcsoport döntései, filozófiája
jobban megismerhetővé válhasson, hiszen kizárólag ennek ismeretében lehet sikeres a
település, a gazdaság további szereplői és a leendő autógyár közötti együttműködés.
Kulcsszavak: BMW, autógyártás, Debrecen, innováció, FDI
1. Bevezetés
A BMW elhatározta, hogy bővíti gyártóhálózatát Európában. Az új üzem felépítésének a
németek Debrecen városát választották Magyarországon belül. Ez pontosan azt jelenti, hogy a
Mercedes kecskeméti, az Audi győri és az (immár francia tulajdonba került) Opel
szentgotthárdi üzeme után a negyedik nagy német autógyártónak is hazánkra esett a választása.
A tervek szerint az új beruházás értéke az egymilliárd eurós összeget fogja megközelíteni. Az
új, magyar üzemben az elképzelések alapján körülbelül 150 ezer darab jármű gyártására lesz
kapacitás, és több mint ezer új munkahely megteremtése lesz a gyárnak köszönhető.
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“A jövőben a BMW minden európai üzeme képes lesz elektromos és hagyományos meghajtású
modellek előállítására. Az új gyáregységünk Debrecenben már képes lesz egyazon soron mind
hagyományos hajtású motorral, mind elektromotorral ellátott járművek előállítására. Az üzem
jelentős kapacitást hoz majd a globális gyártási hálózatunkba. Az új gyár a legmagasabb
színvonalon működik majd a digitalizáció, a fenntarthatóság és a gyártási rugalmasság terén” –
mondta Oliver Zipse, a BMW Group Igazgatótanácsának gyártásért felelős vezetője [1]. A
vállalat 31 gyárral képviselteti magát 14 országban, amelyek földrajzi eloszlását az 1. ábra
tartalmazza. A debreceni egység tehát a 32. gyár, Magyarország pedig a 15. ország lesz, ahol
BMW-k ezrei fognak legördülni a gyártósorról [2].

1. ábra: BMW gyárak eloszlása a kontinenseken [2]
Forrás: Bmw Group Plants, 2010. alapján saját szerkesztés, 2019.
Tanulmányunkban be szeretnénk mutatni az autóipar globális terjeszkedését térségünkben,
megvizsgálni a német járműgyártó vállaltok nemzetgazdaságban betöltött szerepét, hatásait
szekunder adatelemzések és irodalmi források feldolgozása alapján, emellett röviden szólni a
Debrecenbe települő BMW fejlődéséről és változásairól. A munka egyik legfontosabb célja,
hogy az autómárka és az egész cégcsoport döntései, filozófiája jobban megismerhetővé
válhasson, hiszen kizárólag ennek ismeretében lehet sikeres a település, a gazdaság további
szereplői és a leendő autógyár közötti együttműködés.
2. Az autóipar globális terjeszkedése Kelet-Közép-Európában
A globális autóipar terjeszkedése egyre jelentősebb olyan országok esetén, amelyek a legyártott
gépjárművek komoly belső felvevőpiacát adják. Ilyen ország például Kína, India vagy Brazília.
Emellett olyan, integrált periférián elhelyezkedő piacnak tekintett országok esetében is jelentős
szerephez jut a gépjármű-gyártás, amelyek a hagyományosan nagy autóvásárló piacokkal
határosak. Ilyen ország az Amerikai Egyesült Államok piaca esetén Mexikó, míg a nyugateurópai uniós tagországok esetén Kelet-Közép-Európa [3].
A leírt jelenségnek megfelelően a BMW mellett további autóipari vállalatok is jelentős
egységeket telepítettek a térségünkbe az évek során, amely erőteljesen éreztette hatását a keletközép-európai országok gazdaságában. A szomszédos országokban és hazánkban is egyaránt
megfigyelhető, hogy a vállalatok által megfogalmazott igényekhez a gazdaság- és a
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társadalompolitika is alkalmazkodott [4]. Radosevic és Roseik (2005) vizsgálata alapján a
gépjárműipar a kelet-közép-európai országokban eltérő mértékben válhatott sikeressé. Az
iparág befolyására jelentős hatással van az egyes országok járműiparában megjelenő szocialista
örökség, az EU piacaihoz való közelség, a képzett munkaerő megléte vagy hiánya és a
privatizáció lebonyolítása is. Ez egyben azt is jelenti, hogy a befogadó országokban működő
gyáregységek a külföldi befektető nemzeti kultúrájával összhangban folytatják működésüket,
vagyis a volt szocialista országok egyszerre próbálnak egy saját nemzeti működősi kultúrát
kialakítani és mellett megfelelni a külföldi befektető kulturális elvárásainak is. [5] Szlovákia
esetében ez – egyebek mellett – francia, német, koreai és brit hatásokat is jelent [6], míg
Magyarországon elsősorban német, japán és francia befolyással kell számolni.
Magyarország a különböző autógyártók segítségével sikeresen be tudott kapcsolódni az európai
munkamegosztásba, ami olyan lendületet adhat az országnak, amely segítségével képesek lehet
túllépni félperifériás helyzetén. A visegrádi csoport többi tagországában is hasonló folyamatok
játszódnak le. Lengyelországban, Csehországban és Szlovákiában az évek során szintén
felélénkült az autóipar, amely gazdasági fellendülést is eredményezett. Lengyelország esetében
a Fiat, a General Motors, a Volkswagen és a Jaguar gyárak okoztak változást a gazdaságban. A
lengyel export 3%-át teszi ki az autóipar, 6%-át pedig a járműalkatrészek. Ez alapján
kijelenthető, hogy tekintélyes szerep jutott a két iparágnak az elmúlt időben, fejlesztésükre és
kiszolgálásukra nagy hangsúlyt fektetett a kormány.
Csehország és Szlovákia esete már jóval eltér a másik két tagországétól, mivel ők
világviszonylatban is autógyártó nagyhatalomnak nevezhetőek. A szlovákokról elmondható,
hogy ők gyártják az egyik legtöbb autót egy főre vetítve. A pozsonyi Volkswagen (amely a
legnagyobb bevétellel rendelkező cég Szlovákiában több, mint 7.5 milliárd euróval), a zsolnai
Kia és a nagyszombati PSA Peugeot Citroën termelése 2017-ben elérte az 1,025 millió
gépkocsit, a teljesítményt a 2018-ban épült nyitrai Jaguar Land Rover gyár csak gyarapította
[6]. Az ország esetében viszont egy rendkívül jelentős problémát meg kell említeni, a
szakképzett munkaerő hiányát, hiszen már most sok olyan beszállító cég van, amely a hazai
munkaerőhiány miatt nem telepíti Szlovákiába termelését, a jövőben pedig a probléma tovább
súlyosbodhat. A szlovák Autóipari Szövetség beszámolója szerint mielőbb könnyíteni kellene
a nem uniós országokból származó dolgozók alkalmazásának feltételein [7].
„A csehországi autógyártás már ötödik éve folyamatosan növekszik. A cseh autógyárak
rekordszámú, 1,47 millió személyautót gyártottak tavaly, 1,17%-kal többet, mint 2017-ben. A
Csehországban gyártott személykocsik kivitele 2%-kal emelkedett, míg a hazai eladás 1,7%kal visszaesett. Bohdan Wojnar, a szövetség elnöke szerint a csehországi autógyáraknak
kedvezett, hogy továbbra is nagyon erős a kereslet. Ugyanakkor a gyárak maximális
kapacitásaikon dolgoznak, és termelésük csak új beruházásokkal lenne bővíthető. A
legnagyobb autógyár, a Skoda termelése éves szintén 3,3%-kal emelkedett, összesen 886 103
autót gyártott. A dél-koreai tulajdonú Hyundai termelése 4,6%-kal csökkent tavaly, mégpedig
340 300 kocsira. Ez azonban 3,1%-kal több az eredetileg tervezettnél. A harmadik csehországi
autógyár, a TPCA (Toyota+PSA) tavaly visszatért a növekedéshez: 210 993 személykocsit
gyártott, ami 6%-os növekedés éves szinten. Bohdan Wojnar elmondása alapján, a kereslet már
nem fog növekedni, így a termelésük sem fog tovább emelkedni. Ennek jegyében inkább a
kapacitásaik korszerűsítésével fognak foglalkozni. Mindhárom gyár tervez új beruházásokat.
Mindezek ellenére továbbra is súlyos probléma az autógyáraknak a szakképzett munkaerő
hiánya, és ezért sok szlovák, lengyel és román vendégmunkást foglalkoztatnak” [8].
Ugyanakkor még a Csehországhoz rendkívül erősen kötődő nemzeti autógyár, a Skoda
működése sem tudja saját hazáját kimozdítani az autógyártás perifériáján elhelyezkedő
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országok sorából. Hiába fordítja Csehország a régió országai közül arányaiban a legtöbb forrást
kutatás-fejlesztésre, még ez a pénzmennyiség sem tudja kiemelni az összeszerelésre fókuszáló
országok közül, ami az autóipar által foglalkoztatott munkaerő összetételére is hatással van. A
cseh autóiparról is elmondható tehát, hogy jellemzően a gépjárművek összeszereléséhez értő és
szükséges munkaerőt alkalmazzák, a magasan kvalifikált, kutatásban vagy fejlesztésben érintett
munkavállalók alkalmazása kevésbé hangsúlyos [9].
A nemzetközi autógyárak esetében látható, hogy az eltérő anyaország eltérő nemzeti kulturális
kötődések meglétét és befolyását feltételezi az egyes márkák esetében. Az eltérő kultúrákra
tekintettel az egyes gyárakban követett szervezeti és munkakultúra között is feltárhatóak
különbségek, ezek azonban nem olyan jelentőségűek, hogy a munkavállalók betanításárabetanulására jelentősebb hatást gyakoroljanak. Az egyes autógyárak esetén a gyártósoron
dolgozó munkások átképzése egy párhetes tréninggel megoldható, vagyis a munkáltatók közötti
munkaerő-áramlás szinte akadálytalanul történhet [10].
3. A német autógyárak nemzetgazdasági szerepvállalása
Az alábbi részben bemutatjuk, hogy a német autóipar és tőkebeáramlás milyen hatást gyakorol
Magyarországon és betekintést szeretnénk nyújtani abba, hogy ez az iparág hogyan is
befolyásolja valójában hazánk gazdasági fejlődését.

2. ábra: A főbb ágazatok termelésének részesedése a magyar feldolgozóipar
teljesítményéből [11]
Forrás: Qubit.hu, Szászi Á., 2018.
Sokan úgy gondolják, hogy hazánk egyre kiszolgáltatottabbá válik ennek a szakágazatnak és
valójában alacsony hozzáadott értékű összeszerelő egységei vagyunk a német autógyártóknak.
A kérdésfelvetés jogos. Mint az a 2. ábrán is látható, a gazdasági válságot követően 2009 és
2016 között folyamatosan nőtt a járműgyártás részesedése a feldolgozóipar teljesítményén
belül. A növekedés – százalékos értelemben véve – ellensúlyozta a számítógépek, elektronikai
és optikai termékek gyártásának részesedésében bekövetkező visszaesést [11]. A vizsgált
időszakban mért növekedés egyik oka a Mercedes-Benz kecskeméti üzemének beindulása volt,
amely egyre növekvő termeléssel vette ki részesedését a hazai feldolgozóipar összesített
teljesítményéből.
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Mint a cikkünkbe foglalt felsorolás alapján kiderül, Magyarországon kiemelt jelentőséggel bír
a német eredetű, német központú multinacionális autógyártó vállalatok jelenléte. A már
napjainkban is termelő győri Audi-gyár és kecskeméti Mercedes-gyár mellé harmadikként
érkező debreceni BMW-gyár tovább növeli majd a német eredetű befektetések jelentőségét
Magyarország gazdasága szempontjából.
A 3. ábrán szemléltetjük a Magyarországon foganatosított német közvetlen tőkebefektetések
százalékos megoszlását az egyes befektetési területek szerint. A teljes Magyarországra
helyezett tőkebefektetések 37%-át adja a járműgyártás, ami így a legnagyobb hányadot teszi ki
az összes befektetéseken belül. További 18%-os részesedést tudott elérni az egyéb
feldolgozóipar, míg az összes német eredetű tőke 12%-a az energiaellátásba, 10-10%-a pedig a
nagy- és kiskereskedelem, az info- és telekommunikáció területén, illetve további területeken
jelent meg hazánkban. A pénzügyi szektor az összes német közvetlen tőkebefektetés 3%-ában
részesedett [12].
Egyéb
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3. ábra: Német közvetlen tőkebefektetések Magyarországon [12]
Forrás: Deutsche Direktinvestitionen in Ungarn, 2018. alapján saját szerkesztés, 2019.
Vajon Németország tartja életben a magyar gazdaságot? Tény, hogy az autóipar napról napra
fontosabbá válik a nemzetgazdaság szempontjából. Új munkahelyek teremtődnek, külföldi tőke
áramlik be az országba és ezzel együtt részesévé válunk az európai autóipar
munkamegosztásának. Mindezek alapján Magyarországnak fontos az autóipar, bár ennek
nemzetgazdasági jelentőségét sokszor hajlamosak vagyunk eltúlozni.
A G7 2018. július végi elemzése alapján tizedéről az ötödére emelkedett a GDP-ben a
járműipari termelés részesedése, de ez valójában nem az igazi képet mutatja meg. (A számítás
során a GDP-ből kivonjuk az importot, míg a járműipari termelés értékébe beleszámítjuk
azoknak az importált alkatrészeknek az értékét is, amiket a magyar gyárakban csak
összeszerelnek.) A Nemzetgazdasági Minisztérium becslései alapján ez a szám körülbelül 5%.
Ha a német befektetéseket vizsgájuk hazánkban, a járműipar mellett jelentős pénzek folynak be
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a szolgáltató szektorba is, főként az info- és telekommunikációba, a kereskedelembe, valamint
az energiaellátásba [11].
Ahhoz, hogy megértsük, mi is valójában a szerepünk a világ járműgyártásában, először érdemes
megvizsgálni, hogy általában hova és miért telepítenek üzemeket az autógyártók. A
Massachusettsi Műszaki Egyetem és a Torontói Egyetem két munkatársa, Timothy Sturgeon és
Richard Florida 2000-ben egy tanulmányt készítettek, mely alapján 4 típusa van az autógyártók
döntéseinek:
1. Beruházások a hagyományos autóipari térségekben:
A legjobb a példa lehetne erre a döntési típusra a Ford az USA-ban vagy például az esetünkben
a BMW a Ruhr-vidéken. Viszont az autógyártás globalizációja már a tömeggyártással kezdetét
vette és 1928-ban a Ford és a General Motors már 28 országban szerelt össze gépjárműveket.
A II. világháború rendkívüli pusztítást hajtott végre Európán, mely érintette az autóipart is,
ezentúl pedig az ezt követő hidegháborús helyzet sem javította a külföldi terjeszkedést, így
kizárásos alapon maradtak az otthoni gyárak [13]
2. Terjeszkedés a meglévő felvevőpiacokra:
Az ún. „transzplant” üzemeket a gyártók olyan helyekre szánják, ahová a korábbi időkben
sikeresen tudtak exportálni. Tökéletes példa ezekre a japánok beruházásai az Egyesült
Államokban, vagy az amerikai és európai cégek terjeszkedései Európa északi részén [13].
3. Hagyományos autóipari térségek perifériája:
Az 1970-es évek nagy nyertese egyértelműen Japán volt, mivel termékeik elárasztották a piacot.
Ebben a versenyhelyzetben a hagyományos nagy autógyárak költségei emelkedni kezdtek, ezért
gyáraikat elkezdték közeli, de olcsó országokba áthelyezni. Amerika esetében Mexikóba és
Kanadába kerültek új egységek, Európát vizsgálva pedig Spanyolországba és Portugáliába
telepítettek üzemeket. Az elmúlt évtizedek során a gépjárműgyártás teljesítményére is
jelentősen kihatott a különböző kereskedelmi egyezmények létrejötte, amelyek közül ki kell
emelni a NAFTA-t 1994-ből (Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény), az EFTA-t
1960-ból (Európai Szabadkereskedelmi Társulás) és az EU-t 1993-ból (Európai Unió), amelyek
lehetővé tették az ilyen jellegű terjeszkedést. Az 1990-es évektől az autógyártóknak pedig egy
kiváló lehetőség kínálkozott a kelet-európai expanzióra. A Szovjetunió felbomlásával a
vállalatok lecsaptak a keleti tömb országaira és barnamezős beruházásokba kezdtek a leépülő
szocialista autóiparra építve [13].
4. Feltörekvő piacok felölelése:
A hidegháború végeztével elindult a harc a feltörekvő piacokért is. A megnövekedett
tranzakciós költségek (vámok és szállítás) miatt olcsóbb volt helyben legyártani a termékeket.
Az amerikai és európai vállaltok elsődleges célja a Kínában, Indiában és Brazíliában való
térhódítás volt, a japánok pedig Thaiföld, Venezuela és Vietnám felé vették az irányt [13].
A tanulmány 19 évvel ezelőtt megjósolta, hogy az EU-tagságra is esélyes Csehország,
Lengyelország és Magyarország is autókat fog összeszerelni. A tanulmány viszont eltekintett a
feltörekvő régióktól és nem számoltak azzal, hogy Kínában megerősödnek a helyi autógyártók.
Ez bizonyította azt is, hogy a IV. típusba tartozó országok is ki tudnak törni „gyarmati
helyzetükből” [11]. Ezt a folyamatot a 4. ábra is jól szemlélteti, amelyen az egyes földrészek és
gazdasági régiók autóipari kibocsátásának változásai figyelhetőek meg [14].
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4. ábra: Az autóipar kibocsátásának megoszlása régiónként, 2000-2015 [14]
Forrás: Rechnitzer et al. 2017. alapján saját szerkesztés 2019.
A V4 országai a II. típusú célországoknak megfelelően jelenleg az autógyártás alacsony
hozzáadott értékű fázisában vesznek részt. A hozzáadott érték többségét a külföldi, legfőképp
német vállalatok termelik. Megállapítható, hogy a jövőben a földrajzi közelség és az
alacsonyabb bérek önmagukban nem lesznek elegek ahhoz, hogy az autógyártók hazánkra
telepítsék az innovatívabb tevékenységüket, mivel általánosságban hiányoznak a megfelelő
tőke- és technológiaellátottságú járműipari beszállítók. Ezt mutatja, hogy a térségben itthon volt
a legnagyobb a hazai szereplők abszolút termelékenysége, valamint a termelékenységének
elmaradása a külföldi gyártókhoz képest. Vagyis korlátoz bennünket a beszállítói láncban
betöltött szerepünk, de a magyar beszállítók regionális versenytársaikkal szemben is hátrányban
vannak, még akkor is, ha a mostani német gigaberuházások nem ezt mutatják. A megoldás erre
a helyzetre kétféle lehet. „Az első opció az ágazat extenzív fejlesztésével az eddig betelepített
összeszerelő üzemek száma és termelési volumene bővíthető, ezek azonban továbbra is
alacsony hozzáadott értékű funkciók ellátásával és a fejlesztési tevékenységek hiányával járnak
együtt, amelyhez a jövőben az alacsony bérszínvonalú munkaerő biztosítása egyre nagyobb
kihívások elé állítja a fogadó régiókat. Másik irányként az iparág intenzív fejlesztése kerülhet
előtérbe, amely az összeszerelőtevékenységek helyett a hazai beszállítói bázis megerősítésével,
illetve a fejlesztési funkciók integrálásával járna együtt. Az intenzív irány a kvalifikált
munkaerő alkalmazása irányába tereli a vállalatokat, illetve fejlesztési tevékenységek ellátására
sarkallja az ágazati szereplőket. Mindehhez nélkülözhetetlen a K+F-infrastruktúrafejlesztése és
a fejlesztésekben résztvevő humán erőforrás képzése, amely a jövő kihívásaként jelenik meg a
V4-országok kormányzatai és vállalatai előtt” [14: 140].

335

4. A debreceni BMW egység és hatásai
Nem volt a kezdetektől fogva egyértelmű, hogy a bajor cég hazánkba akar egységet telepíteni.
A másik nagy esélyes északi szomszédunk, Szlovákia volt, de a vállalat mégis Magyarország
mellett döntött. A válasz arra, hogy miért minket választott a BMW, elég összetett. Egy
Münchenben megrendezett sajtótájékoztatón a cég menedzsmentje összefoglalóan meg tudta
válaszolni a sokakat foglalkoztató kérdést [15]. Az egyik legfontosabb dolognak azt tartják,
hogy kiegyensúlyozott legyen a gyártásuk a három nagy régió, Észak-Amerika, Európa és Kína
között, a magyarországi gyártásnak pedig négy szerves összetevője van: a munkavállalói
rugalmasság, az alacsony bérköltség, a képzési lehetőségek és a dolgozók életminősége. A
luxusautógyártó többek között azért is döntött a hajdúsági megyeszékhely mellett, mert itt eleve
volt repülőtér. Egy tanulmány kimutatta, hogy a városnak és az államnak tennie kell azért, hogy
vonzóvá tegyék a térséget a külföldi befektetők számára és számos saját fejlesztést is végre kell
hajtani. Debrecen nem késlekedett ennek kapcsán, óriási fejlesztések kezdődtek el a BMW gyár
miatt. Jelentős útfejlesztéseket fognak véghez vinni térségünkben, mint például egy új, külön
szintű autópálya-csomópont kialakítása Józsa közelében, annak bekötésével, de nem mehetünk
el a nem régiben átadásra kerülő M35-ös autópálya szakasz mellett sem. Még fontosabbnak
ígérkezik a térség kiépítése vasúti szempontból. A beruházások keretében a Debrecen,
Tócóvölgy, Nagymacs, Balmazújváros vasúti szakaszt felújítják, kapacitását bővítik és
villamosítják. Mindezekre a magyar kormány és az autógyár képviselői tavaly novemberben
aláírtak egy befektetésről szóló szerződést, mely alapján a magyar kormány több, mint 135
milliárd forintot hagyott jóvá a BMW-gyár területéhez kapcsolódó úti, vasúti és infrastruktúra
kiépítésére [16]. Ebből is levonható az a következtetés, hogy a BMW elégedett az itteni
körülményekkel, de óriási befolyása van városunk adottságainak az alakításában is, melyekről
elmondható, hogy pozitív irányba halad.
A különböző vállalatok döntéseit nagyban befolyásolja még a munkaerő és a szakképzés is az
adott térségben. Ahogy korábban említésre került, a közép-kelet-európai régióban a gazdaságra
hatalmas befolyást gyakorolt a gépjárműipar. Ezzel együtt az elmúlt években megnövekedett a
kereslet a szakképzett munkaerő iránt. A generációs változások mellett problémát jelent az
oktatás fejlődése, amely nem tud lépést tartani az ipari fejlődés ütemével. Mindezek egyfajta
nyomást eredményeznek a munkaerőpiacra, ami elsősorban bérnövekedést, külföldi dolgozók
alkalmazását és további egyszerűsítés iránti igényt eredményez. Mai modern világunkban pedig
nem mehetünk el egy nagyon fontos tényező, mégpedig a robotizáció mellett. Ennek elterjedése
számos új szakmát és egyben új készséget igényel. „Emellett a munkaerőpiaci felkészítés és az
egész életen át tartó tanulás fokozott elvárásként jelenik meg az oktatás irányában. Egyre inkább
foglalkoztatja a beszállítókat a robotizáció azokban a munkakörökben, ahol gépekkel
helyettesíthetők a dolgozók” [17: 30].
Rechnitzer et al. (2017) tanulmánya alapján a tavalyi növekedési kilátások kockázatai között
első helyen szerepelt a képzett munkaerő hiánya. Ez alapján a magyarországi cégek
egyharmadának jelentős munkákat, megrendeléseket kellett lemondaniuk emberhiányra
hivatkozva. Ennek jegyében rendkívül fontos az új alkalmazottak felvétele, de emellett
kulcsfontosságú szerepe van a meglévő dolgozók megtartásának is. Ezért nemcsak a fluktuáció
mértéke, hanem annak oka is vizsgálandó. A munkahelyváltás legfőbb oka a magasabb bér,
emellett pedig az is megállapítható, hogy a munkavállalók ebben a szektorban nem keresnek
hosszabb távra munkahelyet. Mindezek után egy felmérés során azt is megállapították, hogy a
dolgozók szerint a műszakokban történő munkavégzés szintén jelentősen hozzájárul ahhoz,
hogy a munkaerő a váltás mellett dönt, hiszen léteznek olyan alternatívák, amelyek kevesebb
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kötöttséggel járnak. A munkahely és az otthon távolsága is jelentőséggel bír, hiszen majdnem
20% jelezte ezt a problémát a fluktuáció okának. A vállalatok szerint az új munkaerő
bevonásának az egyik legnagyobb problémája a magas fizetési igény. Emellett említik még a
romló munkamorált és a nem megfelelő munkavégzést is. A cégek ötödének pedig azzal is
számolniuk kell, hogy a dolgozók nem szívlelik a túlórát és a műszakokban való munkavégzést.
A létszámhiány mellett a vállalatok azt is megemlítették, hogy az oktatási intézmények nem
készítik fel a végzősöket az elhelyezkedésre és alapvetően gyakorlati tapasztalatlanság is
megfigyelhető, ezért számos intenzív belső átképzési programra van szükség. Az autógyártó
cégek esetében említésre méltó a külföldi munkaerő jelentősége. A vállalatok harmada
alkalmaz külföldi munkaerőt, viszont kétharmaduknál ez a szám csekély [17].
5. Összegzés
Gyakran visszatérő kérdés, hogy Magyarországon milyen állapotban van a gépjárműipar, hogy
az ország mennyire tud népszerű célponttá válni az autógyárak potenciális fejlesztései kapcsán.
Nem láthatjuk, mit hoz a jövő, milyen gazdasági- és politikai döntések születnek meg holnap
vagy egy héttel később, de kijelenthető, hogy hazánk kezd bekapcsolódni az európai
autógyártásba és mindezek mellett fontos szerep is hárul ránk. A német autóipari vállalatok új
munkahelyek ezreit teremtik meg és szépen lassan kezdik az országot kiterelni félperifériás
helyzetéből. Ennek fenntartása érdekében viszont, tennünk kell és nem szabad a fejlődésben
stagnálni. A magyar járműipar versenyképességének sikerkritériumát sok tényező szabja meg.
A K+F feladatok és az innováció hazánkba hozatala pontosan ilyen összetevő lehet, melyhez
szorosan kapcsolódnak a kedvező adózási feltételek és a támogató gazdasági környezet. Ezek
mellett elengedhetetlen a szakemberek képzése, a munkaerő mobilitásának ösztönzése és a
szakmunka elismertségének növelése. A hatékony korszerű technológiát használó, saját
erőforrásból megvalósított beruházások és automatizálás is kitörési pontot jelenthet és
végezetül nem szabad megfeledkeznünk a hazai kis- és középvállalkozások támogatásáról sem.
A gazdasági siker céljából ezek azok a kihívások, amelyeket abszolválniuk kell a V4országainak, köztük Magyarország kormányzatának és vállalatainak az elkövetkezendő
években.
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ÖSSZEFÜGGÉS A FOGYASZTÓI ATTITŰDÖK, AZ
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KÖZÖTT A FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZEREK PIACÁN
Papp-Bata Ágnes
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PhD hallgató, bata.agnes@econ.unideb.hu
Absztrakt
A fejlett társadalmak lakossága napjainkban egyre inkább egészségtudatos. Az átalakuló
fogyasztói magatartásnak köszönhetően folyamatosan növekszik a jól informált és független
döntéseket hozó, tudatos vásárlók aránya, és egyre nagyobb teret hódítanak az egészségvédő
hatásokkal rendelkező ún. funkcionális élelmiszerek. Az egészségügyi hatásokat tekintve
hazánkban az élelmiszeripari szakemberek elsősorban a szív- és érrendszeri problémák
megelőzésére, a baktériumflóra befolyásolására, a testtömegszabályozásra, az energia-,
valamint a vitaminpótlásra helyezik a hangsúlyt. A funkcionális élelmiszerek piaci
sikerességének elérésében az eredményes kutatás-fejlesztésen és innováción túlmenően
kulcsszerepe van a fogyasztói attitűdök megismerésének, abból a célból, hogy a gyártók
képesek legyenek hatékonyan kommunikálni az egészséggel kapcsolatos információkat, és az
újonnan kifejlesztett termékük valóban megfeleljen a vásárlói elvárásoknak. Tehát a
funkcionális élelmiszerek stratégiai fontosságú élelmiszer-kategóriaként definiálhatók
gazdaságilag, társadalmilag és egészségügyileg egyaránt. A tanulmány célja, hogy azonosítsa
és meghatározza hazánkban a fogyasztói attitűd négy dimenziójának összetevőit (előnyök,
szükségesség, bizalom, biztonság) és az egészségmagatartás gyakorlásának akadályait és
motivációit. Munkánk során vizsgáltuk továbbá azt is, hogy e tényezők miképp befolyásolják
a funkcionális élelmiszerek fogyasztási hajlandóságát, illetve feltárjuk a legnépszerűbb hazai
egészségvédő élelmiszer-kategóriákat és a táplálkozással kapcsolatos információforrásokat
fókuszcsoportos felmérés segítségével. E célból Downes, Urala & Lähteenmäki kettős
modelljét alkalmazzuk a vizsgálataink során. A felméréseinket 2 fókuszcsoport, az
egészségtudatos (n=8) és a nem egészségtudatos fogyasztók körében végeztük el (n=8).
Eredményeink alátámasztják a tanulmányozott nemzetközi modell alkalmasságát a hazai
fogyasztók funkcionális élelmiszerekkel kapcsolatos attitűdjeit illetően.
Kulcsszavak: funkcionális élelmiszer, attitűd, egészségmagatartás, akadályok, korlátok
1. Bevezetés, célok
A megfelelő táplálkozás egészségügyi jelentősége nemzetközi viszonylatban is különösen
kiemelkedő, mivel az elmúlt évtizedben megfigyelhető tendenciák alapján a fejlett országok
mellett immár a fejlődő országok körében is jelentősen emelkedik az életmóddal és
táplálkozással összefüggő ún. civilizációs betegségek (elhízás, magas vérnyomás, szív- és
érrendszeri betegségek, cukorbetegség stb.) előfordulása, melyek így világszerte súlyos egyéni,
társadalmi és gazdasági terhekkel járnak [1]. Mindezek következtében a betegségmegelőzés
szerepe napjainkra stratégiai fontosságúvá vált, és a fogyasztók egyre szélesebb rétegei ismerik
fel, hogy a táplálkozás előnyösen befolyásolhatja az életminőségük alakulását [2-5], sőt az
egyes betegségek kialakulásának esélye is csökkenthető a megfelelő táplálkozási szokások
elsajátításával. Az elmúlt évtizedekben tehát világszerte – így hazánkban is – értékváltásnak
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lehetünk tanúi: a fogyasztók egyre többet törődnek egészségükkel, így jobban odafigyelnek az
egészséges táplálkozásra is. Ez az új trend új kihívások elé állítja az élelmiszeripart: a
vállalatoknak olyan élelmiszereket kell kifejleszteniük és piacra vinniük, melyek egészségvédő
hatásukkal megelőzik, illetve lassítják a civilizációs betegségek terjedését. Az ilyen jellegű
élelmiszereket tudományos és szakmai körökben funkcionális élelmiszereknek nevezték el [6].
Az új kihívásokkal járó felgyorsult életmód és az ahhoz tartozó fokozott tápértékigényekre is
alternatívát jelenthetnek a funkcionális élelmiszerek, továbbá hozzáadott összetevőknek
köszönhetően számos egészségügyi előnyhöz juthatnak hozzá a vásárlók a megszokott
táplálkozási szokásaik megváltoztatása nélkül [7]. Habár e speciális egészségvédő hatásokkal
rendelkező élelmiszerek Magyarországon nincsenek jogilag definiálva és kategorizálva, a
nemzetközi szakirodalomban széles körben használatos a ’funkcionális élelmiszerek’
megnevezés. Az International Life Sciences Institute (ILSI; Nemzetközi Élettudományi Intézet,
Brüsszel) nemzetközileg alkalmazott meghatározása alapján a fogalom olyan élelmiszereket
jelöl, melyek bizonyítottan előnyös hatással vannak egy vagy több célfunkcióra a szervezetben
az alapvető táplálkozási hatásaikon túlmenően olyan módon, amely által jobb egészségi és
jólléti állapot érhető el, vagy csökkenthető valamely betegség kifejlődésének kockázata [8].
Az Európai Bizottság a következő csoportokat különbözteti meg a funkcionális élelmiszereken
belül [9]:
 Természetes élelmiszer, amely mentes bármiféle technológiai vagy növénynemesítési
eljárástól (pl. gyümölcs, zöldség).
 Élelmiszer hozzáadott speciális komponenssel (pl. gabona hozzáadott vitaminnal).
 Élelmiszer, amiből bizonyos komponenseket csökkentettek/kivontak (pl. zsírszegény
vagy cukormentes joghurt).
 Élelmiszer, amiben bizonyos komponenseket módosítottak vagy helyettesítettek annak
érdekében, hogy növeljék az egészségre gyakorolt pozitív hatását (pl. joghurt hozzáadott probiotikumokkal).
Európában a jelenleg kapható funkcionális élelmiszerek elsősorban a szív- és érrendszeri
problémák megelőzésére, a baktériumflóra befolyásolására, a testtömeg-szabályozásra és az
energia- valamint a vitaminpótlásra helyezik a hangsúlyt. A funkcionális élelmiszerek
értékesítésének üteme jelentősen meghaladja a konvencionális élelmiszerek értékesítésének
átlagos növekedési ütemét [10,11]. A funkcionális élelmiszerek piaca tehát folyamatosan nő,
és a vásárlók megnyeréséért zajló verseny egyre intenzívebb. Mivel az új funkcionális
összetevők kifejlesztése, illetve a technológiai kihívások megoldása igen költséges és rizikós
vállalkozás, a beruházások sikertelenségének elkerülése céljából a gyártóknak különösen fontos
a termékek vásárlását befolyásoló fogyasztói magatartás vizsgálata. Az eredményesség
érdekében az élelmiszeripari vállalatoknak figyelemmel kell kísérniük a funkcionális
élelmiszerek iránti fogyasztói attitűdök változását ahhoz, hogy hatékonyan tudják
kommunikálni az egészséggel kapcsolatos információkat, és az újonnan kifejlesztett termékük
valóban megfeleljen a vásárlói elvárásoknak. Az attitűdök ugyanis alapjaiban határozzák meg
a közvetített információk észlelését, megértését, elfogadását, illetve elutasítását [12].
A nemzetközi trendeknek megfelelően Magyarországon is robbanásszerű növekedés előtt állhat
a funkcionális élelmiszerek piaci részesedése, és a hazánkban alkalmazandó megfelelő
marketingstratégia kialakításához kiemelten fontos a célzott fogyasztói csoportok szokásainak,
elvárásainak, fogyasztói attitűdjének tanulmányozása. A tanulmányunk fókuszában egy
komplex attitűd- és egészségmotivációs modell hazai adaptációja áll, mely alapjául szolgálhat
egy későbbi 1000 fős reprezentatív kérdőíves megkérdezésnek. A kutatásunk célja ezért a hazai
fogyasztók egészségmagatartással kapcsolatos motivációinak és akadályainak jobb megértése,
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illetve a funkcionális élelmiszerek iránti attitűdök és fogyasztói értékek feltárása volt
fókuszcsoportos vizsgálatok elvégzése által.
2. Szakirodalmi áttekintés – Az élelmiszerek vásárlásával és fogyasztásával kapcsolatos
fogyasztói attitűdök
A tervezett cselekvés elmélete (Theory of Planned Action) [13] szerint a viselkedéssel
kapcsolatos attitűd az adott viselkedés elfogadásának vagy elutasításának a mértéke, így a
pozitív hozzáállás kedvezően befolyásolja a cselekvés végrehajtásának szándékát. Ennek
megfelelően Urala és Lähteenmäki [14] funkcionális élelmiszerekről szóló tanulmánya szerint
az attitűdök befolyásolják az információ feldolgozásának, adaptálásának, felhasználásának
vagy elutasításának módját. Mivel az attitűdök hatással vannak az élelmiszerek megvásárlását
célzó viselkedésre, így megmagyarázhatják a fogyasztók ételválasztását [15]. Bizonyítást nyert,
hogy az attitűdök és hiedelmek más faktorokkal, mint például a demográfiai, környezeti vagy
társadalmi-gazdasági tényezőkkel együtt határozzák meg az élelmiszer kiválasztását [16]. Az
1990-es évek eleje óta egyre nagyobb az érdeklődés az egészséges táplálkozással kapcsolatos
attitűdök és hiedelmek tanulmányozása iránt [17], ekkor dolgozták ki a fogyasztói attitűdök
vizsgálatára alkalmas elméleti megközelítéseket, mint például az egészség-hiedelem modellt
(Health Belief Model) is [18]. Nem sokkal később, Steptoe és mtsai [17] kifejlesztették az
élelmiszer-választási kérdőívet (Food Choice Questionnaire - FCQ), mely kilenc tényezőből
állt össze: egészség, hangulat, kényelem, érzékszervi jellemzők, természetes tartalom, ár,
testsúlyszabályozás, ismertség és etikai megfontolás. Roininen, Lähteenmäki és Tuorila [19]
pedig létrehozott egy skálát az általános egészség iránti érdeklődés mérésére (General Health
Interest - GHI). Az attitűd másik mérési módja az egészségi és ízlelési attitűd skála (Health and
Taste Attitudes Scale - HTAS) [20], amely mind az egészséggel kapcsolatos tényezőket (az
általános egészség iránti, illetve az alacsony zsírtartalmú és a természetes termékek iránti
érdeklődés), mind az ízleléshez kapcsolódó tényezőket (az édes ételek iránti vágy, illetve az
élelmiszer, mint a jutalom és élvezet tárgya) egyaránt méri. Küster-Boludaa és Vidal-Capilla
[21] által javasolt modell Downes [22], illetve Urala és Lähteenmäki [23] modelljeire épül,
mely egyaránt vizsgálja az élelmiszerek fogyasztására vonatkozó attitűdöket és hajlandóságot.
Urala és Lähteenmäki [23] javaslata alapján a funkcionális élelmiszerekkel kapcsolatos egyéni
attitűdök négy dimenzióból állnak: (1) Észlelt jutalom: hogyan segítheti az egészség, a hangulat
és az általános jólét a funkcionális élelmiszerek fogyasztását; (2) Funkcionális élelmiszerek
szükségessége: a funkcionális élelmiszerek az egészség javításához mennyire szükségesek
(mint pl. a gyógyszerek); (3) A bizalom és a hitelesség: valóban léteznek-e az ilyen élelmiszerek
fogyasztása által ígért előnyök; (4) Biztonság: a fogyasztó által a funkcionális élelmiszerek
fogyasztásával kapcsolatos biztonság érzése. Verbeke [24] megerősítette, hogy a hiedelmek, a
tudás és az egészség fölötti kontroll a meghatározó tényezők a funkcionális élelmiszerek
elfogadásában, továbbá alátámasztotta a funkcionális élelmiszerekkel kapcsolatos
racionális/kognitív döntéshozatali folyamat elméletét. Qin és Brown [25] elemezte a
genetikailag módosított élelmiszerekkel szembeni attitűdök különbségeit, és arra a
következtetésre jutottak, hogy a vásárlási szándék legfontosabb szempontjai a bizalom, az
észlelt kockázatok és a növekvő etikai/erkölcsi aggályok. Honkanen, Verplanken és Olsen [26]
is kiemelte, hogy bizonyos élelmiszerek (pl. bioélelmiszerek) iránti pozitív attitűdök növelik
azok fogyasztásának valószínűségét. Figueroa és Sánchez [27] tanulmánya szerint az egészség
az egyik fő változó a funkcionális élelmiszerekkel szembeni fogyasztói magatartás
tanulmányozásában. A fogyasztók előnyben részesítik azokat a termékeket, melyek előnyös
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egészséggel kapcsolatos állításokat fogalmaznak meg [28]. Egyes szerzők rámutatnak arra,
hogy az egészségügyi ismeretek növelik a funkcionális élelmiszerek vásárlásának
valószínűségét [29], míg az egészségügyi ismeretek hiánya mellett kisebb az érdeklődés a
funkcionális élelmiszerek iránt [30]. Ezért fontos a Downes [22] által javasolt modell, mely
szerint az egészséges életmód pozitív hatással lehet a funkcionális élelmiszerek iránti attitűdre,
illetve e termékek fogyasztására. Az egészséges életmód magában foglalja a rendszeres fizikai
aktivitást és bizonyos táplálkozási szokásokat. Downes [22] megfogalmazta az egészséges
életmód akadályait és ösztönzőit is egyaránt. A személyes motivátorok (megnövekedett
energia, hiedelmek, testsúlykontroll és kívánt eredmény) mellett környezeti motivátorokat
(szerepmodellek, szociális támogatás, szolgáltatói tanácsadás, egészségügyi információ)
különített el. Hasonlóképpen, kétféle akadályt különböztetett meg a szerző: személyes
(motiváció hiánya, időhiány) és környezeti akadályokat (szociális támogatás hiánya, biztonsági
aggályok, erőforrások hiánya). Urala és Lähteenmäki [14] szerint motivációs tényezőkként
szerepelnek a jólét és a betegségek megelőzése, melyek egyaránt elősegítik a funkcionális
élelmiszerek vásárlását. Verbeke [24] is rámutatott, hogy a funkcionális élelmiszerek
egészségügyi előnyeinek megerősítése és egy beteg rokon nagyobb mértékű befolyással
rendelkezik, mint a szocio-demográfiai/kognitív faktorok és attitűdbeli változók a funkcionális
élelmiszerek elfogadása kérdésében. Továbbá az akadályokkal kapcsolatban Miles, Ueland és
Frewer [31] megerősítette, hogy a génkezelt élelmiszerekre vonatkozó információhiány és
csökkent bizalom a fogyasztás egyik fő akadálya, és ezért a jó címkézés szükségessége és a
termék előállításának átláthatósága szükséges feltétele ennek az akadálynak az ilyen
élelmiszerek fogyasztásának terén. Hasonlóképpen, Abood, Black és Feral [32] is arra a
következtetésre jutott, hogy a táplálkozási ismeretek hiánya fordítottan hat az egészséges
élelmiszerek kiválasztására. A szakirodalmi források emellett azt is alátámasztják, hogy a
fogyasztók életmódja befolyásolja az egészséges élelmiszerek iránti attitűdöt és e termékek
fogyasztását. Továbbá az egészséges táplálkozásra való hajlandóságot tekintve a fogyasztói
egészségtudatosság szintje is hatással van a funkcionális élelmiszerek iránti attitűdökre. Azok
a fogyasztók, akik jobban aggódnak az egészségükért és ismerik az egészséges életmódot,
jobban hajlandóak a funkcionális élelmiszerek fogyasztására, mint az egészségükért kevésbé
aggódók [33]. Mindezek alapján összességében kijelenthető, hogy a szakirodalom alátámasztja,
hogy a fogyasztók életmódja alapvetően befolyásolja az egészséges élelmiszerek iránti attitűdöt
és e termékek fogyasztását.
3. Anyag és módszer
Primer kutatásunk keretében fókuszcsoportos mélyinterjút bonyolítottunk le, melynek
résztvevőit a szekunder kutatás eredményeinek figyelembevételével állítottuk össze. Két,
egymástól független tagokból álló homogén csoportot szerveztünk, mely során az egyik
csoportba önmagukat egészségtudatosnak valló személyek, míg a másik csoportba az
önmagukat nem egészségtudatosnak valló személyek kerültek. Fontos volt, hogy mindkét nem
(mindkét csoportban 5 nő és 3 férfi került kiválasztásra), továbbá a változatos életkori- és
végzettségi csoportok is képviselve legyenek, valamint igyekeztük a lakóhely településtípusát
is figyelembe venni a toborzásnál [34,35]. A gyermekek befolyásoló szerepére tekintettel a
csoporttagok között voltak gyermekes és gyermektelen résztvevők is [36]. A beszélgetésről
hangfelvétel készült (a megkérdezettek előzetes tájékoztatásával és beleegyezésével) annak
érdekében, hogy a későbbiekben bármikor visszahallgatható legyen az elhangzott diszkusszió.
Az előzetes felkészülés során összeállítottunk egy fókuszcsoportos forgatókönyvet, amely
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segített irányítani és a megfelelő struktúrába szervezni a beszélgetés témáját és menetét. A
forgatókönyv kérdéskörei a szakirodalmi feldolgozást követően összeállított Downes [22] és
Urala & Lähteenmäki [23] kettős modell [21] alapján került megszerkesztésre azért, hogy annak
minden lehetséges és – a későbbi kérdőíves megkérdezés szempontjából fontos – eleme
szerepeljen a beszélgetés során. Az 1. ábrán ábrázolt modellt használtuk a kérdések
összeállításához.

1. ábra: Downes, Urala & Lähteenmäki kettős modell
Forrás: [21-23] alapján saját szerkesztés (2019)
A moderátor által irányított beszélgetés során a homokóra-technikát alkalmaztuk: általános
kérdésektől jutottunk el a mélyebb és részletesebb fókuszkérdésekig, végül általánosításokkal
zártuk az interjút. A vizsgálatnál alkalmazott forgatókönyvet strukturális részekre osztottuk a
vizsgálat céljának, az alkalmazott modellnek és a lehetséges aktivizálási módszereknek
megfelelően. Célunk a résztvevők figyelmének folyamatos fenntartása volt [36].
3.1. A fókuszcsoportos forgatókönyv struktúrája
A fókuszcsoportos forgatókönyv 3 fő részből épült fel. Az első, bevezető részben ismertettüka
vizsgálat célját és az alapvető szabályokat, illetve megtörtént a résztvevők bemutatkozása is.
Ezt követően egy asszociációs játék segítette a ráhangolódást a témára, ahol fogalmak
hangzottak el, és a résztvevőknek egy papírra kellett felírni azt az első pár szót, kifejezést, ami
az eszükbe jutott az egyes fogalmakról. A szóasszociációs játék végén pedig a moderátor
irányításával közösen megbeszélték, megvitatták az eredményeket [37]. A válaszok pozitív
vagy negatív jelentéstartalma alapján következtetni lehetett a vizsgált kifejezésekkel
kapcsolatos érzésekre, vélekedésekre, attitűdökre [38]. A felvezető kérdésekhez tartozott még
az is, hogy azonosítottuk azokat a funkcionálisélelmiszer-kategóriákat és a hozzá tartozó
márkákat, amelyeket a leginkább fogyasztanak, továbbá vizsgáltuk még azokat az információs
forrásokat is, ahonnan a fogyasztók tájékozódnak az élelmiszerekkel kapcsolatban. A
fókuszkérdések első részében az alapvető vélemények és döntési problémák feltárása volt a cél,
melyet a funkcionálisélelmiszer-kategóriák fogyasztási gyakorisága szerinti rangsorolása
követte csoportfeladatként.
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A fókuszcsoportos megkérdezés második részében azt vizsgáltuk, hogy milyen összefüggés
van a funkcionális élelmiszerek iránti attitűdök, illetve az egészségmagatartás akadályai és
motivációi között. A feladatok során először mindig spontán reakciókat vártunk a
résztvevőktől, majd kártyaválogatás keretén belül rangsorolni kellett fontossági szempont
alapján a kártyákon szereplő állításokat [38]. Ezeket az állításokat a Downes [22], Urala &
Lähteenmäki [23] kettős modell [21] elemei alapján szerkesztettük meg. Ezt követően a csoport
tagjaival egyenként elkészítettük a funkcionális élelmiszerekre vonatkozó hierarchikus
értéktérképet a „means-end chain” elmélet és a „laddering” azaz létrázás módszerével, mely
során feltártuk a funkcionális élelmiszerek olyan terméktulajdonságait, amik fontosak a
fogyasztók számára, s melyek vásárlásra ösztönzik őket. A csoporttagok egyéni interjúi során
a konkrét és absztrakt terméktulajdonságoktól az egymást követő „Ez miért fontos az Ön
számára?” kérdés feltevésével jutottunk el a hasznokhoz és majd az értékekhez [39,40]. Az
adatok feldolgozása során az egyes feltárt láncolatokból összesített hierarchikus értéktérképet
rajzoltunk fel. Az összesített értéktérképen rendszerint azok a láncolatok és összefüggések
jelentek meg, amelyeket a minimumként meghatározott szintnél (esetünkben 3) több
alkalommal említettek [39,40]. Az egyes elemek láncainak kialakítására az interjúk
feldolgozása során került sor, amikor a hasonló vagy összetartozó említéseket összevontuk és
egy kifejezéssel fedtük le [41].
A harmadik, vagyis záró rész szolgált a vélemények közös összefoglalására, illetve lehetőséget
adott a forgatókönyvben esetlegesen nem vizsgált, de még szükséges és releváns tényezők
felderítésre is.
4. Fókuszcsoportos megkérdezés eredményei
4.1. Asszociációs játék eredményei
A fókuszcsoportos kutatás bevezető részében lebonyolított asszociációs játék egyrészt a
résztvevők ráhangolódását segítette elő, másrészt adott némi támpontot a résztvevők
attitűdjének megítélésére vonatkozóan. A csoporttagoknak a fogalom elhangzása után azonnal,
gondolkodás nélkül le kellett írni azt az első pár szót, ami az eszükbe jutott. Így jól tesztelhető
volt a fogalomismertség (előzetes tudás) és a jelentéstudat is. Az első fogalom a játék során
mindkét csoportnál a funkcionális élelmiszer volt. A nem egészségtudatos csoport ezt a
fogalmat akkor hallotta először, viszont szinte mindenki pozitív értelemben az egészséges
táplálkozásra vagy életmódra gondolt. Volt egy résztvevő, aki az egészségtelent írta, mivel nem
voltak ismeretei erről az élelmiszerkategóriáról.
Az egészségtudatos csoport tagjai között már akadtak olyan személyek, akik korábban hallottak
a funkcionális élelmiszerekről, viszont pontos ismeretekkel nem rendelkeztek róla. E csoport
tagjai sokkal több kifejezést/gondolatot vetettek papírra, mint pl. értékes, egészséges,
mikrobiom, minőség, tudatos táplálkozás, teljes kiőrlésű kenyér, céltudatos táplálkozás,
egészség, hasznos táplálék. Mindazonáltal ennél a csoportnál is megfigyelhető volt negatív
asszociáció, mint pl. rossz íz vagy divat. A megbeszélés során elmondták, hogy az egészséges
élelmiszerek nem mindig finomak, de az egészségük érdekében képesek kompromisszumot
kötni, illetve reményüket fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy ezek a típusú élelmiszerek nem
egy múló divatirányzatot képviselnek majd.
A következő kifejezés az egészség volt, amire a nem egészségtudatos csoport a következőkre
gondolt: gyümölcs, vitamin, sport, mozgás, boldogság, levegő, saláta, tej, zöldség. Viszont az
egészségtudatos csoport sokkal szélesebb spektrumon gondolkodott erről a kifejezésről pl.
sport, növényi rost, mozgás, stresszmentesség, tudatos táplálkozás, hosszú élet, boldogság,
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fittség, életerő, károsanyagmentes, tudatosság. Az említések között kiemelném az
önmegtartóztatást, ami már egy továbbszármaztatott gondolat, melynek alapja, hogy az
egészség önmegtartóztatással, lemondással jár.
Az utolsó kifejezés az egészségtudatosság volt. Mindkét csoportnál egyértelműen a rendszeres
fizikai aktivitással és az egészséges élelmiszerek rendszeres fogyasztásával kötötték össze.
Illetve kiemelném az egészségtudatos csoport alábbi említéseit: jó időbeosztás,
stresszmentesség, igényesség, vitalitás, önbecsülés.
Az egészségtudatos csoport asszociációinál egyértelműen kiderül, hogy teljesen más
dimenzióban, sokkal szélesebb skálán gondolkodnak a fenti kifejezésekkel kapcsolatban.
Teljesen érezhető a témában való jártasságuk, továbbá látszik, hogy ők aktív
információkeresők, mind a táplálkozás, mind az egészséges életmód területén.
4.2.Funkcionális termékkategóriák fogyasztási gyakorisága – termékek és márkák azonosítása
Soós [36] kutatásai alapján elmondható, hogy a hazai lakosságra nem jellemző, hogy bármiféle
ismeretekkel is rendelkezzenek a funkcionális élelmiszerekről. Ezért az asszociációs játék
végén, a következő feladatok megkezdése előtt, ismertettük mindkét csoporttal a funkcionális
élelmiszer fogalmát, ami a következő volt: olyan élelmiszerek, melyek bizonyítottan előnyös
hatással vannak egy vagy több célfunkcióra a szervezetben az alapvető táplálkozási hatásaikon
túlmenően olyan módon, amely által jobb egészségi és jólléti állapot érhető el, vagy
csökkenthető valamely betegség kifejlődésének kockázata [8]. A vizsgálatunk során a fő
kategóriák az Európai Bizottság alapján képzett kategóriák [9] mentén lettek kialakítva, majd
ezeket további alcsoportokra osztottuk Szakály és munkatársai [42], valamint Küster-Boluda és
Vidal-Capilla [21] csoportosításai alapján. Ennél a kérdéskörnél arra voltunk kíváncsiak, hogy
melyek azok a funkcionális termékkategóriák melyeket fogyasztanak, illetve gyakoriság szerint
melyekből fogyasztanak a legtöbbet és ezekhez milyen termékek és márkák párosulnak.
A csoportok tagjainak kártyákat kellett válogatniuk és sorrendbe tenni a fogyasztási
gyakoriságuk szerint. Majd végezetül az egyes kategóriákhoz olyan márkákat kellett rendelni,
melyeket vásárolnak.
Az egészségtudatos csoport a fogyasztási gyakoriság szerint a legtöbbet az
élőflórás/probiotikus termékekből fogyasztja. Ennél a csoportnál nagyon fontos szempont az,
hogy ezek a készítmények köztudottan jó hatással vannak a bélflóra összetételére és az
emésztésre egyaránt. A válaszadók az alábbi termékeket preferálják ennél a csoportnál: kefir,
kaukázusi kefir, joghurt, savanyúság, kovászos uborka (márka: Milli, Danone és a különböző
élelmiszerláncok sajátmárkás termékei). A második helyen a zsír- és koleszterincsökkentett
termékek szerepetnek, mivel ezek fontos szerepet játszanak a testsúly szabályozásában. A
vásárlások során például az alábbi termékeket és márkákat választják a fókuszcsoport tagjai:
tej, túró, joghurt (márka: Danone és a különböző élelmiszerláncok sajátmárkás termékei). A
harmadik helyre a teljes kiőrlésű termékek kerültek, melyek rostban gazdag anyagokat
tartalmaznak, melyek segítik az emésztést. Itt különböző sütőipari termékeket soroltak fel, mint
pl. barna-rozsos kenyér vagy kifli (márka: helyi pékségek termékei, Molke). Volt, aki aggályát
fejezte ki a teljes kiőrlésű gabonával kapcsolatban, mert ha nagyobb mennyiségű csapadék volt
jellemző az adott évre, akkor a gabonák héját különböző gombák támadják meg és nem tartják
egészségesnek azt is megenni. A negyedik helyen a vitaminokkal dúsított termékek álltak.
Voltak olyan megkérdezettek, akik kételkednek a vitamintartalmat illetően, mert szerintük ez
csak reklámfogás, ami alól csak a D-vitamin képez kivételt. Ennél a kategóriánál többnyire
üdítőket és gabonapelyheket említettek (márka: Kubu, Apenta, Hohes-C, Nestlé) és jellemzően
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elsősorban gyermeknek veszik meg. Az ötödik leggyakrabban fogyasztott kategória volt a
fehérjével dúsított termékek csoportja, mint pl. fehérjeszeletek, fehérjeporok, protein palacsinta,
növényi fehérjeporok, italporok (márka: Biotech, Scitec, DM márkák, Verofit). Az
egészségtudatos csoport egyes tagjai azért fogyasztják az alábbi termékeket, mert a sportolás
során keletkező fehérjeéhségüket akarják csillapítani és/vagy az izomtömegüket növelni
ezáltal, illetve vannak, akik csak az édesség iránti sóvárgás miatt ezeket egészségesebbnek
vélik, mivel ezeknek minimális a szénhidráttartalmuk. A hatodik helyre rangsorolták az omega3 zsírsavval dúsított termékeket, melynél az alábbi terméket vásárolják: halkonzervek, olaj,
margarin (márka: Flóra, Vénusz, Iglo, Rio Mare, Eva). A megkérdezettek közül többekben
felmerült az is, hogy az olaj és margarin esetében, amit egyáltalán nem tartanak egészségesnek,
felesleges bármivel is dúsítani (pl. omega-3 zsírsavval), hiszen rossz és egészségtelen
alapanyagból indokolatlan próbálkozás funkcionális élelmiszert készíteni. A hetedik helyre
rangsorolták az ásványi anyagokkal dúsított termékeket, melyek közül a következőket szokták
vásárolni: italok, sportitalok, gabonapehely, gabonapehely-szeletek (márka: Verofit, EticSport,
Nestlé). Az ásványi anyaggal dúsított termékeket inkább a versenyszerűen sportoló tagok
részesítik előnyben, mivel az izzadás során vesztett ásványi anyagokat így próbálják pótolni. A
gabonapelyheket és szeleteket inkább a szülők vásárolják a gyermekeiknek. Az egészségtudatos
csoportnál a vásárlási döntéseik során nagyon fontos szerepet játszik a termék minősége, a
termék összetevői és az egészségre gyakorolt hatása, mivel ezen csoport tagjai aktív
információkeresők az egészséges táplálkozással és életmóddal kapcsolatban.
A nem egészségtudatos csoportnál teljesen eltérő eredményeket kaptunk, mint az előzőekben.
Az egyes funkcionálisélelmiszer-kategóriák közül itt csak öt kategóriát választottak a
kártyaválogatás során majd ezeket rangsorolták az alábbiak szerint. Az első helyre az omega-3
zsírsavval dúsított terméket választották, melyekből a következő termékeket vásárolják:
margarin, olaj, halrúd, halkonzerv (márka: Flóra, Vénusz, Iglo, Rio Mare, Eva). A második
helyre az élőflórás/probiotikus termékeket rangsorolták, mint pl. joghurt, kefir, kaukázusi kefir
(márka: Danone Activia/Actimel). A harmadik helyen teljes kiőrlésű termékek voltak
találhatóak, úgy mint kifli, kenyér, egyéb pékáru (márka: Abonett, Norbi Update, Ceres,
Cerbona). A negyedik helyre rangsorolták az ásványi anyagokkal dúsított termékeket, mint
például ásványvíz, gyerek joghurt (márka: Pannónia Kincse, Salvus, Actival kid). Végül az
ötödik helyen szerepeltek a vitaminokkal dúsított termékek. Ilyen élelmiszerek például a
gabonagolyó, gabonaszeletek, üdítők (márka: Cerbona, Hohes C, Sió, Vitatigris). A nem
egészségtudatos csoport tagjait a vásárlásaik során csak nagyon minimális esetben
befolyásolják a hozzáadott összetevők (csak a margarinnál volt fontos számukra – mivel
elmondásuk szerint a reklámokban szinte a fogyasztókba sulykolják az omega-3 zsírsav
fontosságát az emberi szervezet egészségének megőrzésében). Elsődlegesen az íz alapján
döntik el, hogy mit vesznek, még az ár sem érdemi befolyásoló tényező az íz mellett (nem
képesek kompromisszumot kötni az íz és az egészség terén). Épp ezért náluk nem fontos, hogy
az élelmiszer koleszterin- és zsírcsökkentett termék legyen, továbbá e csoport tagjai még soha
nem hallottak a fehérjével dúsított termékekről, így ezzel kapcsolatban nem tudtak érdemben
nyilatkozni sem. Fontos megemlíteni, hogy bár saját egészségük megőrzésében és
fenntartásában nem motiváltak, viszont ha gyermeküknek vásárolnak, akkor már ösztönzőleg
hatnak rájuk az egészséggel kapcsolatos információk a termékeken.
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4.3. Táplálkozással kapcsolatos információ források
A fogyasztói magatartás fontos összetevője a vásárláshoz szükséges információk
megszerzésének és feldolgozásának döntésbefolyásoló szerepe. Ezért kutatásunk során
fontosnak tartottuk azonosítani azokat az információforrásokat, ahonnan tájékozódnak a
résztvevők. Ennél a kérdéskörnél spontán válaszokat kellett adni a résztvevőknek, ahol a
következő eredményeket kaptuk az egyes csoportoknál. Egészségtudatos csoportnál fontos,
hogy a termék magyar vagy közép-európai legyen, mivel ezeknek az országoknak a
minőségbiztosításaiban bíznak a leginkább. Továbbá lényeges az is számukra, hogy a termék
milyen összetevőkkel rendelkezik, illetve milyen a termékekkel kapcsolatos információk
tartalma, ugyanis e fókuszcsoport tagjai úgy érzik, hogy szinte teljes kontrollt gyakorolnak a
táplálkozásuk felett. Mivel tudatosan tervezik a táplálkozást – a rendszeres testmozgásuk
mellett –, ezért alapvető számukra, hogy minden összetevőből a kellő mennyiséget vigyék be
szervezetükbe. Emiatt fontos, hogy minél szélesebb spektrumon férjenek hozzá az
információkhoz úgy, mint például a csomagolás, internet, családtagok/barátok/kollégák (ha az
egészségtudatos életmódot folytat), szakmai folyóiratok, könyvek, TV műsorok, orvosok,
egészséges életmóddal kapcsolatos workshopok/előadások, dietetikusok.
A nem egészségtudatos csoportnál kizárólag az íz a motiváló erő, ebből kifolyólag nem
kifejezetten érdeklik az élelmiszerrel kapcsolatos információk. Vannak ez alól kivételt képező
esetek, mikor a köztudatban felkapnak egy-egy témát, mint például az e-számok, akkor
jellemzően erre a tényezőre jobban odafigyeltek, de mára ez már nem játszik szerepet a fókusz
során megkérdezettek körében az élelmiszer vásárlások során. Így ennél a csoportnál jelentősen
le is szűkült a használt információforrások köre öt elemre, melyek az alábbiak: kollégák,
családtagok, internet, bolti eladók, csomagolás. Ennél a csoportnál kiemelten fontos
információforrásként szolgál még a tapasztalat is, mivel rendkívül lényeges, hogy az első
vásárlás pozitív visszacsatolással záruljon, mert ez ösztönzi majd az újbóli vásárlásra [36].
4.4. Egészségmagatartás akadályai és motivációi
Ennél a kérdésblokknál arra fókuszáltunk, hogy az egészségmagatartás akadályainak és
motivációinak milyen elemei tárhatók fel az egészségtudatos és nem egészségtudatos
csoportnál, illetve ezek milyen befolyással rendelkeznek a funkcionális élelmiszerek
fogyasztását illetően. Mindkét csoport tagjaitól először spontán reakciókat vártunk, hogy
milyen tényezők késztetik őket az egészségmegőrző magatartás gyakorlására, illetve mely
tényezők akadályozzák ezt. Ezt követően a kártyákon szereplő állításokat kellett sorrendbe
tenniük, melyek a Downes [22] modell elemei alapján szerkesztettünk meg. Az egészséges
életmód gyakorlásában elsősorban az energikusság áll, mivel az egészségtudatos válaszadók
meg vannak győződve róla, hogy a helyesnek vélt táplálkozással és a megfelelő testmozgással
sokkal energikusabbak, jobban bírnak koncentrálni és hatékonyabb munkavégzésre képesek. A
második helyre rangsorolták azt az állítást miszerint szeretnének egészségesek lenni. Főképp a
gyermekkel rendelkező megkérdezetteknél kiemelten fontos, mert szeretnének minél tovább
egészségben a gyermekeik mellett maradni. A harmadik helyre a testtömeg-szabályozás került.
Ennél az állításnál fontos megjegyezni, hogy a résztvevők önmagukkal szemben támasztott
igényük, hogy megjelenésük esztétikus legyen és az elhízásból adódó betegségek kockázatát
csökkentség. A negyedik és ötödik helyre olyan állításokat soroltak, mint például, hogy láttak
másokat megbetegedni és szeretnének tovább élni. Az egészségtudatos csoport tagjai állandóan
informálódnak az egészséges életmóddal kapcsolatban ezért szerintük ők elég sok
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információval rendelkeznek arról, hogy hogyan tudják egészségüket megőrizni. A hatodik
helyre rangsorolták azt az állítást, hogy vigyázniuk kell a testükre. Végezetül hetedik helyen
jelölték azt a motivációs szempontot, hogy van, aki segíti és bátorítja őket az egészséges
életmód gyakorlásában. Jellemző, hogy keresik az olyan emberek társaságát, mint például edző,
testépítő, sportoló társak, életmódtanácsadók, akik szerintük hiteles információval láthatják el
őket az egészségmegőrzés területén. Fontos megemlíteni, hogy az egészségtudatos csoport
tagjai magabiztosak abban, hogy hogyan kell fenntartani az egészségüket, illetve csökkenteni
az egyes betegségek kialakulásának kockázatát. Önmagukkal szemben támasztott követelmény,
hogy megpróbáljanak igényesen/egészségesen élni, viszont természetesen itt is előfordul, hogy
kísértésbe esnek, ami bűntudattal jár és később próbálják kompenzálni a „kilengésüket”.
A nem egészségtudatos csoport tagjainál az első helyen szerepelt az egészségmagatartás
akadályait illetően, hogy nincs idejük az egészséges életmód gyakorlására, mivel túl sok időt
és energiát emészt fel az ezzel kapcsolatos tájékozódás és a mozgás, továbbá a munkahely, a
házkörüli és/vagy háztartási munkák annyira kimeríti őket, hogy nem marad idejük és
energiájuk másra. Fontos megemlíteni, hogy e csoport egyes tagjai azt gondolják, hogy csak
akkor tudják elvégezni a munkájukat, ha energiadús ételeket visznek be, és az étel ízében lelt
szenzori örömökről sem képesek lemondani. Második és harmadik helyre rangsorolták azt az
állítást miszerint nem motiváltak és nincs, aki segítene nekik a helyes életmóddal kapcsolatban.
A negyedik helyre az egészségügyi problémát sorolták, mert akadt a résztvevők között olyan,
aki hát- és derékfájdalmakkal küzd, ami miatt korlátozva van a fizikai aktivitása. Az ötödik
helyre akadályként azt az állítást rangsorolták, mely szerint nem tudják megfizetni az
egészséges ételeket.
4.5. Funkcionális élelmiszerek iránti attitűd
A funkcionális élelmiszer iránti attitűdöt az Urala & Lähteenmäki [23] modell négy dimenziója
mentén vizsgáltuk, úgymint a funkcionális élelmiszerek előnyei, szükségessége,
biztonságossága és bizalom. A négy elkülönített dimenziónál szintén először spontán
válaszokat vártunk, majd ezt követően egy kérdőíven 26 állítást egy hétfokozatú skálán kellett
értékelni, ahol az 1= egyáltalán nem ért egyet, 7= teljes mértékben egyet ért az állítással. A
kevés elemszámra tekintettel nem lehet általánosításokat levonni a megkérdezésből, viszont
tájékozódási pontnak megfelelő volt a vizsgálat. Az eredményeket tekintve mindkét csoport
tagjai pozitív attitűddel viseltetnek a funkcionális élelmiszer iránt, viszont az egészségtudatos
csoport tagjainál egyértelműen magasabb 5 és 6 közötti átlagértékeket kaptunk a különböző
dimenziókra, míg a nem egészségtudatos csoport 4,5 és 5 közötti átlagértékeket jelöltek.
A funkcionális élelmiszer fogalom meghatározását követően mindkét fókuszcsoport
résztvevőinél egyértelmű előnyként jelentkezett, hogy ezen élelmiszerkategória tagjai az
egészségre és a szervezetre jótékony hatással vannak, illetve csökkenthetik az egyes betegségek
kialakulásának kockázatát. A válaszokból kitűnik, hogy az egészségtudatos csoport tagjai az
egészségi hatásokat fontosabbnak tartják az adott termék ízvilágánál.
A szükségesség dimenzióját tekintve mindkét csoport szerint fontos, hogy ilyen élelmiszerek
legyenek a kereskedelmi forgalomban kaphatók, mert nagyon sok ember egyébként nem tudna
egészségesen étkezni, azonban így elérhetővé válik az olyan vitaminok, ásványianyagok és
nyomelemek bevitele, melyekkel megelőzhető számos betegség kialakulása (pl. folsav – nyitott
gerinccsatorna, jódozott só – pajzsmirigy betegségek, struma/golyva). A nem egészségtudatos
csoport néhány tagja a következőképp vélekedik erről a dimenzióról: fontos és jó, hogy van
funkcionális élelmiszer, de szerintük 100-200 évvel ezelőtt is éltek e nélkül emberek. Továbbá
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meggyőződésük, hogy csak a kalóriadús ételek által képesek szellemi és fizikai munka
elvégzésére, mert mind a szervezetüknek és mind az agyuknak szüksége van a szénhidrátra,
hogy hatékonyan működhessen.
A funkcionális élelmiszerek biztonságosságát tekintve, a résztvevők a termékeket jelenleg
biztonságosnak tartják, de remélik, hogy 10 év múlva nem az ellenkezője fog róluk kiderülni.
Van, aki csak olyan élelmiszert vásárol meg, ami legalább 5 éve forgalomba van. Illetve nagyon
fontos, hogy a termék európai vagy közép-európai legyen, mivel ezen országokban előállított
termékek minőségbiztosítási rendszereiben bíznak a leginkább.
A funkcionális élelmiszer iránti bizalom tekintetében a megkérdezettek úgy gondolják, hogy
ezek a termékek beváltják a hozzájuk fűzött reményeket és tudományosan megalapozott
termékek. Amikor a csoportnak azt a kérdést tettük fel, hogy melyik élelmiszerben bíznak a
legjobban, a funkcionális élelmiszerben, a bioélelmiszerben, a GMO-mentes élelmiszerben
vagy az e-mentes élelmiszerben, akkor a válaszok rámutattak arra, hogy mind a két csoportnál
egyértelműen sokkal jobban bíznak a funkcionális termékekben, mint a többiben. Az e-mentes
termékeket vásárlói megtévesztésnek tartják. A bioélelmiszerek terén kifejezetten csekély a
bizalom, mert olyan mértékű a környezetszennyezés (levegőben, földben, vízben egyaránt),
hogy képtelenek elhinni, hogy ezek az élelmiszerek semmilyen vegyszert nem tartalmaznak.
Továbbá nem bíznak a biogázkádban sem, mert szerintük biztosan permetezik a növényeket
valamivel, hogy ellenálljanak a káros környezeti hatásoknak. A GMO-mentes terméknél is
hasonló a vélekedés, mivel nem bíznak a termelőkben, illetve nehéz nyomon követni azt, hogy
például állatok esetében nem történt hízlalás valamilyen GMO-s termékkel.
A fókuszcsoportos beszélgetések során egyértelműen kiderült, hogy a funkcionális
élelmiszerek választása során fontos szerepe van annak, hogy kinek milyen az
egészségmagatartása. Az egészségtudatos csoport tagjai az egészségre kedvező hatású
élelmiszereket sokkal többre tartják a konvencionálisnál és akár hajlandók emelt árat is fizetni
érte. A nem egészségtudatos csoport tagjai kedvezően és elismerően nyilatkoznak a
funkcionális élelmiszerekről, viszont csak akkor hajlandók fogyasztani, ha az ízük is megfelel
az elvárásnak, hisz ennél a csoportnál az elsődleges szempont az íz, mely még az árnál is
fontosabb tényező. Ha valami nagyon megnyeri az ízlésüket, akkor ilyen esetekben nem lehet
visszatartó ereje az egyes termékek árszabásának.
4.6. Funkcionális élelmiszerek hierarchikus értéktérképe
Számos tanulmány világított már rá arra, hogy a fogyasztó értéket keres a vásárlási döntései
során, és ezeket az értékeket és láncolatait írja le a hierarchikus értéktérkép, melyet a 2. ábra
szemléltet. A hierarchikus értéktérkép magyarázatot ad arra, hogy miért választ valaki
funkcionális élelmiszert annak konvencionális megfelelője helyett.
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N=8, említési minimum=3
2. ábra: Az egészségtudatos válaszadók funkcionálisélelmiszer-vásárlási hierarchikus
értéktérképe
Forrás: saját szerkesztés a fókuszcsoportos megkérdezések alapján (2019)
A kutatásunk célja ennél a kérdéskörnél az volt, hogy a válaszadók segítségével feltárjuk azokat
a terméktulajdonságokat, melyek a hasznokon keresztül elvezetnek az értékekhez. A 8
egészségtudatos válaszadótól kapott válaszokat összesítve elkészítettük a hierarchikus
értéktérképet, ami legalább három alkalommal említett szempontokat, valamint legalább három
alkalommal említett összefüggéseket tartalmazza. A nem egészségtudatos csoportnál ezt a
vizsgálatot nem tudtuk érdemben elvégezni, mert bár fogyasztanak némi funkcionális
élelmiszert, de ebből az élelmiszerkategóriából nem tudatosan vásárolnak, és a vásárlási
döntéseik mögött pedig többnyire csak az íz szerepe dominál. Az eredmények alapján
elmondható, hogy a legfontosabb terméktulajdonságok közé az alábbiakat sorolták: ideális
termékösszetétel, minőség, hozzáadott egészségre előnyös összetevők, csökkentett zsír- és
koleszterintartalom, különleges élelmiszerek. Az előbb felsorolt tulajdonságokhoz az alábbi
hasznokat sorolták fel: normális emésztés, károsanyagmentes, (hiány)betegségek elkerülése,
(ami táplálkozásból adódik). Majd végezetül a hasznokon keresztül megkaptuk az értékeket,
melyek a következők: gyógyszerek elkerülése, jó közérzet, jó életminőség, melyek mind
hozzájárulnak az egészség megőrzéséhez.
5. Következtetések és javaslatok
A fókuszcsoportos vizsgálat során felmértük az alkalmazott komplex modell tényezőit a
funkcionális élelmiszerek iránti attitűd és az egészségmagatartás motivációi és akadályai
összefüggései mentén. A munkánk során megszerzett információk ugyanakkor nem alkalmasak
a hazai fogyasztói társadalmat illető következtetések levonására, ehhez kutatásunk következő
lépéseként nagy esetszámú, reprezentatív felmérést végzünk.
Vizsgálatunk alapján, habár a nem egészségtudatos fogyasztókból álló csoportnál
megfigyelhető a funkcionális vagy egészségvédő élelmiszerek kedvező megítélése, illetve azok
iránti pozitív attitűd, azonban mindez nem hat ösztönzőleg az ilyen jellegű termékek
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fogyasztására, mert e csoport tagjai nem elkötelezettek az egészségük megóvásában. Az
élelmiszerválasztásuk mögött álló motivációk között nem szerepel az egészség féltése, sokkal
inkább hangsúlyos az íz és az étkezés öröme. Ennél a csoportnál fontos lenne, hogy kognitív
szinten fejlesszék őket, mert a vizsgálatunk során bizonyítást nyert, hogy ha az egyén érdekelt
az egészséges életmód gyakorlásában, akkor könnyebben köt kompromisszumot az íz
tekintetében is. A marketingszakemberek használhatnának mentális stimulációs technikákat
olyan információk biztosításával, amelyek segítenek a fogyasztóknak elképzelni az előremutató
magatartásuk következményeit. A pozitív emocionális kimenet megerősítheti az egészségvédő
magatartást és megkönnyítheti azon kognitív folyamatokat, melyek végül felkeltik a
funkcionális termékek iránti érdeklődést, ezáltal serkentve a fogyasztásukat. [43]. Több szerző
is rámutatott arra, hogy az egészségügyi ismeretek növelik a funkcionális élelmiszerek
vásárlásának valószínűségét [44], míg az egészségügyi ismeretek hiánya mellett kisebb az
érdeklődés a funkcionális élelmiszerek iránt [45].
Kutatási eredményeink alapján az eredményesség érdekében teljesen más
marketingtevékenységet szükséges folytatni az egészségtudatos és nem egészségtudatos
csoport tagjai között. Az egészségtudatos csoport tagjai számára, mint ahogy az a hierarchikus
értéktérképből is kitűnik, a funkcionális élelmiszerek legfőbb értéke az egészségben játszott
szerepe, és ezt az értéket keresik e csoport tagjai az élelmiszervásárlásaik során. Tehát míg
ennél a célcsoportnál a marketingstratégiát az egészség köré kell szervezni, addig a nem
egészségtudatos fogyasztók megnyerésére sokkal komplexebb cselekvéssorozatot kíván meg.
A nem egészségtudatos csoport tagjai a táplálkozási szokásaikat tekintve még mindig a
tradicionális elvet követik, így az élelmiszerek élvezeti értéke, kiváló íze lényegesen fontosabb
számukra, mint például az új értékek közé sorolható egészségtudatosság. Ahhoz, hogy ennél a
csoportnál érdemi sikert érjünk el, teljes szemléletváltásra van szükség. Mindez stratégiailag is
nagyon fontos lenne, hiszen Szakály és munkatársai 2014-es kutatásai [46] alapján a hazai
lakosság több mint 50%-a nem akar javítani táplálkozási szokásain, és nem érdekeltek az
egészséges életmód gyakorlásában. Ez gazdasági szempontból azért kedvezőtlen, mert óriási
potenciális piacot jelenthetne a funkcionális élelmiszert gyártó vállalatok számára, ha ezt a
réteget is motiválttá tudnák tenni. Mindemellett közegészségügyi szempontból is nagyon
kedvezőtlennek tekinthető ez az adat, mert súlyos gazdasági és társadalmi terhet jelent az
egészségtelen táplálkozásból, életmódból származó krónikus betegségek kezelése. 2012-ben az
elhízás, a diabetes és a magas vérnyomás miatt kezelt betegek ellátása Magyarországnak
legalább 207 Mrd Ft-ba került, ami a teljes Egészségbiztosítási Alap kiadásainak 11,6%-át tette
ki [47].
Érdemes azonban megjegyezni, hogy a fogyasztók nem tekinthetők egyetlen homogén
csoportnak, az eltérő attitűd alapú szegmensekbe tartozó fogyasztók döntésében eltérő
attitűdfaktorok játszanak fontos szerepet, éppen ezért szegmensenként eltérő
marketingkommunikációs üzenetek lehetnek hatásosak [48]. A funkcionális élelmiszerek
kommunikációjának tervezése során fontos momentum, hogy a Törőcsik [49] által azonosított
négy tudástípusból (kezdő, laikus, amatőr és profi) a nem egészségtudatos csoport tagjai az
egészségvédő élelmiszerek tekintetében a kezdő csoportba esnek. Mivel a funkcionális
élelmiszerek köre ezen egyének számára teljesen új, ezért azok tapasztalatlanok, gyakran
zavarodottak, ugyanakkor nyitottak az új tudásra. Az alapos ismeretekkel rendelkező
egészségtudatos csoport tagjai a profi tudástípusúak közé sorolhatók, kiket az adott területen
saját tapasztalatai is segítik a döntésben, így gyakran nem igényelnek sok, újabb és részletesebb
adatot a választáshoz. Tehát akik rendszeresen, ezáltal feltételezhetően tudatosan fogyasztanak
funkcionális élelmiszereket, tisztában vannak azok előnyeivel, azaz egészségre, teljesítményre
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gyakorolt pozitív hatásaival. Emellett jellemző erre a csoportra, hogy nem kérdőjelezik meg a
funkcionális élelmiszerek mögöttes tartalmát, vagyis bíznak az előnyök létezésében [50].
Jelen kutatásunk és korábbi tanulmányok egyaránt azt igazolják, hogy a tudomány és a
fogyasztói piac között az információk aszimmetrikusak [51], vagy csak nagyon szűk réteg
számára fontosak, elérhetőek és értelmezhetőek a funkcionális élelmiszerekkel és az
egészségtudatos életmóddal kapcsolatban. Ezen akadályok leküzdése érdekében javaslataink
között szerepel, hogy a lakosságot kormányzati szinten is szükséges lenne informálni, tanítani,
támogatni, ösztönözni és terelni az egészséges életmód irányába.
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Abstract
Traffic congestion and its associated issues have been a concern to nations over the past
decades. Several studies have been conducted on implementing the Road User Charging
Scheme (RUCS) for effective management of the road traffic. Governments in many countries
around the world have already started to implement several RUCS to reduce traffic congestion.
An important preliminary criterion for the utilization of pricing measures is the acceptability of
the public and the government, as well as understanding the perceived uncertainty towards the
likelihood to accept the suggested RUCS. Different studies show that the public and the
politicians’ acceptability of various charging schemes on different transport modes are rather
low. However, a good introduction for the scheme, provide a suitable alternative for the public,
and proper allocation of the raised funds could enhance this low acceptability level. A predesigned public acceptability survey in a previous study was carried out along with the
suggested RUCS in the city of Budapest and the city of Ulaanbaatar. This paper examines the
acceptability level for such a scheme in the mentioned cities and introduces an alternative
solution for improvement of the acceptability of RUCS. As well, it highlights the learned
lessons from the implementation of RUCS in South Korea, China, and Norway. Moreover, this
paper examines the public perspective about traffic related issues. The findings provide a
fundamental point of start for reducing lack of acceptability and increasing certainty of the
public on the need for road user charging for each city.
Keywords: Road Pricing, Acceptability, Congestion, Ulaanbaatar, Budapest
1. Introduction
An efficient road user charging scheme (RUCS) offers a great set of benefits to the society such
as the reduction in the traffic congestion, optimized use of road space, positive impact to the
environment as well as the economy. RUCS can be used as an effective way of managing the
traffic demand in the city while encouraging road users to use public transport more and plan
their trips in advance [1].
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Such schemes are often implemented in rural and urban roads and controlled by the private
operators, or in case of Europe, national authorities finance the RUCS as a way for sustainable
road strategy across the countries [2]. RUCS has been effectively used in urban areas of Oslo,
London, Stockholm, and Singapore at earliest in 1975 [3]. Still, the governments across the
world are facing difficulties to implement the RUCS due to the acceptability issues. Financed
by the European Commission, CURACAO-Coordination of Urban Road User Charging
Organizational Issues was established to eliminate the obstacles of the scheme application and
to suggest ways to improve the public acceptability [4].
1. Antony et al. (2010) summarized the main implications and preliminary conditions of
CURACAO report for launching a RUCS as follows. Firstly, the primary goals, including
expected scheme outcome such as traffic amount level, environmental impact, and distribution
of the revenue, shall be stated clearly. Secondly, the importance of a flexible design that has
different charging schedules, reasonable fee, fairness, etc. Thirdly, reliable technological
equipment and business operation needed for collecting fees and financial transactions. Lastly,
evaluation of the public’s reaction towards the scheme as it gives an estimation of the
acceptability of the scheme [5].
2. Schade and Schlag (2002) defined acceptability as a favorable reaction by persons,
communities, or politicians of a forthcoming scheme to be implemented. The study made
suggested that the necessity of determining the public’s attitude as it represents their
acceptability level, and that later policymakers can predict the effectiveness of the proposed
RUCS [6]. Acceptability largely depends on individual personal feelings due to different
backgrounds; thus for any new approach, everyone reacts differently. Hence, there is a need to
consider a concept of uncertainty, which is one of the key factors for the public disapproval on
implementing RUCS [7].
This paper compares and examines the RUCS acceptability in the city of Budapest (Hungary)
and Ulaanbaatar (Mongolia). Although the existing transport infrastructure, road network and
transport modes that are commonly used in each city differ, respondents of both cities were
willing to improve their travel habits, based on the results of the survey, with same objectives
as to reduce the traffic congestion and improve the environmental conditions. Therefore, the
selection of these two capital cities can represent examples of how the public acceptability of
the proposed scheme in two different environments can be improved.
2. Methodology
The distributed survey measures the public awareness of the traffic-related issues and the travel
behavior in cities of Budapest and Ulaanbaatar aiming to understand the acceptability level of
a proposed RUCS. The distributed survey based on a pre-made questionnaire made by Schade
and Schlag in 2002.
The first part of the questionnaire consists of general questions intend to describe the
respondents’ demographics and background, as well as their dependency on using private
vehicles and their daily commuting habits.
Second part intends to evaluate respondents’ perception of current and next 5-years traffic
conditions in both cities and to investigate the level of significance once the implementation is
started. Moreover, questions with different traffic scenarios were categorized into two factors,
such as Environment-related issues or Service-related issues.
Revenues earned from the RUCS shall be used as follows:
1. Half of the revenues (50%) are invested in improving and developing the public transport
service and network.
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2. The other half (50%) is earmarked for improving the road network and increasing its
capacity.
The proposed RUCS is to charge the road users in different zones inside the city with varying
fees, as shown in Table 1:
Table 1. Proposed RUCS
Congestion Fee
Charging time interval
Budapest
450 HUF1
From 06:00 to 09:00
300 HUF
From 09:00 to 15:00
450 HUF
From 15:00 to 18:00
300 HUF
From 18:00 to 21:00
Free
From 21:00 to 06:00
1 1 € = 321.61 HUF (7 April 2019)
2 1 € = 2946.25 MNT (7 April 2019)
Source: Authors Self-Development

Ulaanbaatar
2000 MNT2
1000 MNT
2000 MNT
1000 MNT

The third section of the survey contains questions intend to analyze the acceptability level of
the proposed scheme among the residents of Budapest and Ulaanbaatar. Various questions were
asked to understand the expected effectiveness of the scheme on the road user’s travel behavior
and the general public’s perspective on the acceptability of the scheme. Moreover, a list of
statements on expected outcome after the implementation was categorized into factors such as
Suitable and Non-suitable for the resident’s travel behavior. Lastly, the public’s opinion on the
allocation of the collected revenue to the proper sector of the industry was examined.
3. Review of Case Studies
This chapter reviews the results of three successful case studies of implementing RUCS and
license plate restriction policy. Hence, the following sections shortly introduce the case studies
of South Korea, China, and Norway.
3.1 South Korea: Hi-Pass under ETC system
Congestion charging is growing in popularity for South Korean transport experts to cope with
traffic congestion caused by the increasing number of vehicles and new urban city construction
projects. In parallel to the existing manual toll collection system, the Korea Highway
Corporation implemented a Hi-Pass an electronic toll collection (ETC) system as a pilot project,
which is based on Intelligent Transportation Systems (ITS) technology. The Hi-Pass ETC is
installed in the single lane of three highways around Seoul area [8].
The ETC collects data via on-boarding unit (OBU) embedded in a vehicle passing through the
toll gate. The driver’s personal information is registered in the system, and the payment shall
be made in advance to get the OBU and a Hi-Pass card. For vehicle identification purposes
drivers are given a sticker to fix on the vehicle window [8].
To measure the effectiveness of the system, on field study and a customer satisfaction survey
was conducted on the three toll gates. The result from the field study showed that only 30% of
the traffic flow per hour per lane used the ETC lanes compared to the manual toll gates. There
was no significant difference in average waiting times and the queue length before and after the
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installation of the system. The reason behind the low performance can be linked to the small
number of vehicles with OBUs, and at least 30,000 units need to be installed to make the system
effective. A survey was carried out to measure the future acceptability of the program, a
customer satisfaction survey, and as a result, the drivers who use such lanes regularly or during
the peak hours showed higher acceptability level.
3.2 Tianjin, China: Plate License Restriction
Tianjin is a coastal metropolis in China and is considered as one of the nine national central
cities of the People's Republic of China. The city has 16 districts with a population of
approximately 15.5 million. As the end of 2012, the statistics showed that the road network is
overloaded, and no more room was left for new road constructions. To solve the issue, transport
experts suggested a License Plate Restriction (LPR) policy that restricts private vehicles to drive
in the city for one or more certain days of the week based on the plate numbers. Such a system
is being implemented in several cities aiming to reduce traffic volume and congestion [9].
In 2012, Tianjin Urban Planning and Design Institute announced that the average speed of the
city’s highway and main roads was only 20 km/h during peak hours. To increase the traffic
speed, License Plate Policy was regulated from 7:00 AM to 7:00 PM on workdays (weekend
and national holidays are excluded). The vehicles trips are limited according to the last number
of license plates. Particularly, two different numbers are discouraged from using the road every
day, and buses, shuttles, and taxis are not considered in the policy [9].
A questionnaire was distributed among the commuters of the city, to measure the acceptability
of the proposed policy. As a result, 70% of the respondents accepted the policy, and nearly 50%
of respondents who own a private vehicle started to use public transportation during the
restricted days. The implementation of the LPR policy effectively reduced traffic congestion
[9].
3.3 Oslo, Norway
Norwegian RUCS are often seen as one of the classic and most successfully implemented
schemes with high public and political acceptability around the world. The design and
effectiveness of the schemes in various cities in Norway have significantly impacted the traffic
volume, congestion, and environment in positive ways. The very first manual RUCS was first
introduced in Bergen in 1986, and it was financed with only 4-5% support from the government.
Later, Feb 1990, after a successful implementation of the project, it was followed by the
introduction of congestion charging in Oslo along with increased government financial support
to 33%. The main objective of the scheme is revenue generating where the raised revenue is
dedicated to increasing the capacity of the roads, e.g. building new tunnels, and the
improvement of the public transport [10].
As for acceptability aspects, about 70% of Oslo residents refused the policy scheme before the
implementation of the policy in 1989. However, after opening the toll ring, the public’s
objection to the scheme was reduced by 5%. In 2016, 56 % of the residents favored the
implantation of the scheme [11]. It is worth to note that the reason behind the increased public
acceptability level is that the Norwegian government continuously promoted the scheme and
invested back in the transport infrastructure from the generated revenue. Existence of previous
experiences in another city of the country (Bergen). Moreover, the collaboration of the key
stakeholders and the continuous enhancement of the charging system technically and

358

technologically. As the public started to see the positive changes in the traffic and environment
conditions, as well as the improved transport facilities, the support for the road charging scheme
was increased [11].
4. Results and discussion
An online questionnaire was distributed to 250 residents in each city (Ulaanbaatar and
Budapest). The first part in this section analyzes respondents’ background and the used
transport mode. The second part evaluates the traffic-related issues, the third section analyzes
the RUCS acceptability, and the fourth section introduces the factor analysis technique for the
elements of the questions and provides a comparison between the two cities.
4.1 Respondents background
This part analyzes participants’ demographics and background, moreover the relation to cars
such as percentage of people who own vehicles as well as the used transport mode of
commuting to work/school to get a basic concept of the society in general in Budapest and
Ulaanbaatar. 58.2%, 54.7% of all the participants are male, whereas 41.8%, 45.3% are female
in Budapest and Ulaanbaatar, respectively. Regarding the age distribution of the participants,
Figure 1 shows that most of the participants are aged between 21 and 40 years old in both cities.

Figure 1. Age distribution
Source: Authors Self-Development
Furthermore, as a part of the questionnaire, we surveyed the respondents’ monthly income
followed by the occupational status. Most of the respondents in Ulaanbaatar earn from >100k
to 500k MNT (the lowest three categories) while in Budapest, most of the respondents earn in
the highest three categories. Surprisingly there is a similarity between the two cities in other
aspects like gender and age distribution. This concludes there is a comparable difference in the
monthly income in both cities. See Table 2. For the given six different occupational status in
both cities, most of the respondents are employees in both cities, followed by freelancers in
Ulaanbaatar and students in Budapest.
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Table 2. Respondents’ Monthly Income
Monthly Income (in thousands)
Budapest (HUF)
Ulaanbaatar (MNT)
Monthly Income

Valid Percent

11
< 120
2
120- 200
4
200- 300
15
300- 400
21
400- 600
18
600- 800
29
> 800
Source: Authors Self-Development

Monthly Income
< 100
100- 300
300– 500
500- 800
800 – 1300
1300 - 2000
> 2000

Valid Percent
35
19
23
10
8
3
3

There is more tendency in Ulaanbaatar to have a vehicle or driving licenses compared to
Budapest, where 89% in Ulaanbaatar have driving licenses, and 68% own cars compared to
78% in Budapest have driving licenses and 50% own cars. Moreover, when participants were
asked which transport mode they choose to commute to go to work or university, there was a
big difference between the usages of private cars and public transportation in both cities. 64%
of participants in Budapest use Public Transport (PuT) while only 28% use it in Ulaanbaatar.
Likewise, approximately 21% in Budapest use Private cars, 60% of participants in Ulaanbaatar
prefer driving. This difference might have been resulted due to insufficient PuT service and
network in Ulaanbaatar. A few people voted for walking or cycling in both cities, which implies
similar patterns for their preferred choice of mode. Combining owning a vehicle to the choice
of transport mode when commuting either to school or work, in both cities, results in that the
number of people who use a car in Ulaanbaatar is approximately three times more than in
Budapest, and they tend to drive their private vehicles rather than walking, cycling or using
other means of transport mode. In contrary, usage of PuT in Budapest is two times more than
in Ulaanbaatar among the participants who have no private vehicle. Extreme traffic congestion
in the capital city - Ulaanbaatar can be explained that initially the city and its road infrastructure
were built for not more than 300,000 residents and due to rapid urbanization, the nomadic
people have increasingly moved to Ulaanbaatar in the past few years. Thus, owning a private
vehicle in Mongolia is very common because PuT is not as developed as in Budapest, as well
as the harsh weather condition that goes below -40C degree is not the best choice for the locals
to walk or bike.
4.2 Evaluation of traffic issues
Moving on to the next part of the questionnaire that consists of questions aiming to understand
the respondent’s opinions on traffic-related various problems, which will later help us to
estimate the effect of these factors on the acceptability level of the proposed RUCS in both
cities.
Firstly, we asked the respondents to assess general traffic issues considering its effect on
society, according to the results shown in Figure 2, air pollution from cars in Budapest and
traffic congestion in Ulaanbaatar considered by the respondents as very serious Problems. It
can also be noted that people in Budapest care more about the environment-related issues than
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the service-related problems and vice versa in Ulaanbaatar. Secondly, respondents were asked
to express their opinions on the forthcoming traffic condition after five years, Table 3.

Figure 2. Assessment of Traffic-Related Issues
Source: Authors Self-Development
According to the results of the traffic conditions in the coming 5 years, people of Mongolia are
more optimistic about the future than Hungarians, in Budapest the worst feeling is about traffic
congestion, air pollution, and inadequate cars parking. However, there is an expectation for
problems to stay at the same level, such as unsafe roads and noise.
Table 3. Perspectives on forthcoming 5-years traffic condition
Will become
Will become
Stay the same
worse
better
%
BUD
ULN
BUD
ULN
BUD
ULN
64.7
44.0
30.9
44.0
4.4
12.0
Traffic congestion
49.8
38.0
37.8
38.4
12.4
23.6
Inadequate car parking
22.2
11.6
54.4
57.4
23.4
30.9
Insufficient PuT
49.0
33.3
31.7
45.8
19.3
20.9
Air pollution from cars
41.0
24.4
46.6
60.0
12.4
15.6
Noise
24.9
26.9
57.4
47.4
17.7
25.7
Unsafe Roads
BUD: Budapest | ULN: Ulaanbaatar
Source: Authors Self-Development
Figure 3 shows that the level of acceptance of RUCS could be higher in Ulaanbaatar compared
to Budapest because they consider themselves as a contributor for making the traffic-related
issues. 80% of participants in Budapest feel that the party accountable for solving the traffic
issues is the Municipality, and only 46% think that they are responsible personally for solving
those issues. On the contrary, 77% of all the participants in Ulaanbaatar feel that they are
personally responsible, and 90% voted that the responsible authorities for public transport are
in charge of solving traffic issues.
The last question in this part aims to estimate the level of significance of different travel habits
for the respondents; the question investigates the importance of each statement based on a scale
from 1 to 4 (1 is “not important at all”, 4 is “very important”). The statements listed in Table 4
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can be categorized into two groups: (1) positive attitude (2) negative attitudes and the same
table shows that, for residents in both cities, air quality is of high significance, the negative
travel attitude is higher in Ulaanbaatar. However, positive travel behavior is good in both cities.

Figure 3. Parties in charge of controlling traffic issues
Source: Authors Self-Development

Table 4. Level of significance of the public’s travel behavior
BUD
2.66
I want to use my car anytime I like
3.66
Air quality in the city should be better
2.40
I want to go by car to anywhere I like
3.05
The transportation cost should be low
3.33
Equal treatment of all in terms of legislation and laws
2.60
The city center should be available for pedestrians
only
3.39
The city must have specific bicycle lanes and routes
3.73
I like to go anywhere in the city using PuT
BUD: Budapest | ULN: Ulaanbaatar
Source: Authors Self-Development

ULN
2.96
3.51
3.06
3.12
3.51
3.08
3.36
2.97

4.3 Road User Charging Scheme acceptability analysis
This section of the survey analyzes the acceptability of the proposed RUCS in both cities by
questioning the respondents about the estimated effectiveness of the scheme, information level
about the scheme, how the public would accept it as well as their opinions on how the
government should use the collected revenue.
Firstly, participants were asked to indicate their level of information about the proposed scheme
and to estimate the expected effectiveness of the proposed RUCS in both cities. As a result,
although more than half of people in both Budapest and Ulaanbaatar never heard about such
scheme or heard just a little (which indicate low level of information about the charging
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scheme), they expect the scheme to be effective in reducing the traffic congestion with
approximately 69% in Budapest and 45% in Ulaanbaatar.
Two questions measure the acceptability of the proposed scheme by asking the respondents
about the acceptance level of the society in general according to their perspective, Figure 4, and
the acceptance degree of their close friends and family, Figure 5. The results indicate that the
respondents in Budapest expect the society to reject the scheme with 79%, while surprisingly,
they expect 65.7% of their close friends and family to accept it. Likewise, in Ulaanbaatar, 54%
of the respondents believe society will reject the scheme, while 70.4% thinks their close friends
and family will accept it. Summing up both answers show moderate response regarding the
acceptability of the scheme where people are not sure about the acceptability level, but there is
a higher tendency to accept the scheme in Ulaanbaatar.

Figure 4. Respondents' perspective about society acceptance
Source: Authors Self-Development

Figure 5. The acceptance level of family and friends
Source: Authors Self-Development
Next question of the survey analyses how the proposed RUCS is likely to influence the citizens’
travel and mobility behaviors, Table 5. The participants were requested to rate each statement
in the question based on a scale from 1 to 4 (1 is “No, for sure”, 4 is “Yes, for sure”). The
answers of the respondents show signs of possible Improvement in traveling habits, where the
respondents in both cities expect themselves to use PuT more often, and walking/cycling.

363

However, there is a significant number of respondents who will continue using private cars
despite the implementation of the scheme in Ulaanbaatar as they will pay the toll amount and
keep their traveling habits as previous.
Table 5. Influence of RUCS on citizens’ travel and mobility behaviors
BUD
ULN
2.70
2.52
I will drive the car less
2.98
2.76
I will use public transport more
2.79
2.88
I will use a bike or walk more
2.08
2.72
I will pay the fees and continue driving as before
2.69
2.46
I will not drive in tolled areas; instead, I will detour
2.15
1.99
I will share my car with my colleagues to reduce the cost
2.52
2.37
I will not drive during the charging times
1.40
1.92
I will object and demonstrate against the project
BUD: Budapest | ULN: Ulaanbaatar
Source: Authors Self-Development
Concerning the reliance of the respondents on their private car usage; the following question
was asked: “Do you agree with this statement: I cannot significantly reduce the number of trips
using my personal vehicle." As a result, 69.2% strongly/somewhat disagree in Budapest,
compared to 48.3% strongly/somewhat disagree with the above statement in Ulaanbaatar.
Presumably, this difference can be linked to the previous results, where citizens in Ulaanbaatar
prefer to use private vehicles for commuting over Public transport due to insufficient public
transportation and bicycle routes.
Subsequently, the next question discusses the participants’ thoughts about the expected
outcome from applying the scheme based on a scale from 1 to 4 (“1. No, for sure” to “4. Yes,
for sure”). Again, the elements of the question are categorized into two factors, according to
Table 6, (1) Positive impact (A, C, E) and (2) Negative impact (B, D, F). Participants expect
both positives and negative impacts of the scheme for example in Budapest they expect
Additional travel costs, and better air quality and environmental conditions while participants
in Ulaanbaatar think that such a scheme will complicate their planning of the trips and less
travel time.
Table 6. The anticipated outcome from the scheme
BUD
2.77
A Faster trip to the zone
3.08
B Additional travel costs
2.86
C Better environmental conditions
2.88
D Complications in planning the trip
2.64
E More beautiful area with vehicles
2.02
F Limitation of my freedom and car usage
BUD: Budapest | ULN: Ulaanbaatar
Source: Authors Self-Development

ULN
2.76
2.80
2.39
2.87
2.59
2.48

Furthermore, it is essential to understand the public’s perception of how the government should
use the generated revenues from RUCS. The visibility and fair distribution of the revenue is

364

directly connected to the public’s acceptability of RUCS. Therefore, the remaining part of the
survey discusses the public’s opinion in both cities on how the revenue should be allocated.
We have asked the respondents whether they agree or not with the statements listed in Table 7
on how the revenues should be used and invested. People in Budapest and Ulaanbaatar disagree
with the idea of supporting the budget of the state and reducing all the taxations, instead they
think that improving the road conditions, better cycling, and walking areas as well improved
public transportation is a good idea for them.
Table 7. Respondents’ decision on the allocation of fund
Budapest

%
To support the State budget
To improve the roads
To enhance the quality of public transport
To reduce taxes on low-income earners
To reduce public transport fee
To reduce vehicle taxes
To improve the walking and cycling area
Source: Authors Self-Development

Disagree
90.7
26.3
6.1
84.4
26.3
64.8
14.2

Agree
9.3
73.7
93.9
15.6
73.7
35.2
85.8

Ulaanbaatar
Disagree
50.8
41.1
21.6
53.1
41.1
59.5
23.2

Agree
49.2
58.9
78.4
46.9
58.9
40.5
76.8

The last question investigates the respondents’ opinion about whether the Government will
invest the collected fund for the intended purpose or not (the same statements listed in Table
7). 82.6% of the respondents in Budapest believe that the Government will support the state
budget, and then the government will use the fund to improve the road conditions in the city.
However, they highly doubt that the money will be invested for reducing public transportation
fee, taxes on vehicles, or low-income earners. On the contrary, 61.3% respondents in
Ulaanbaatar presume that the government will use the fund for improving road conditions, then
creating more areas for walking and cycling, as well as for making public transportation service
better. Like respondents of Budapest, people in Ulaanbaatar highly doubt that that the
Government will invest the raised fund in reducing taxation on vehicle and low-income earners.
4.4 Multivariate Analysis
Many questions in the survey have a concept which can be connected to the acceptability.
However, there are a lot of elements which should be reduced to the appropriate minimum
number of factors that have a significant effect on the acceptability of the scheme. Therefore,
the factor analysis technique is used in this section to present these factors and prepare for the
next stage of the analysis.
4.4.1 Problems Recognition
Respondents were asked to evaluate the traffic-related issues which were listed in six elements
and to provide their expectancy of the status of these issues within five years from now (Figure
2 and Table 3). The concept is to estimate the respondent’s recognition of these problems and
then to connect it to acceptability level where the hypothesis is that if the respondents feel the
severity of these problems, then they would likely accept a measure to reduce its effect on them.
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Factor analysis was applied to the question, as the six items have high reliability (Cronbach
alpha is 0.72), and the factor analysis is possible suggested from the Kaiser-Meyer-Olkin
(KMO) test which equals 0.741. Two factors were retrieved, as there are two factors of
Eigenvalue greater than one and explaining more than 60% of the data total variance. Each of
the two factors contains 3 elements as it is given in the rotated component matrix -that shows
which items with each factor-. The two retrieved factors are Environment-related issues
(noise/traffic disturbance, air pollution due to vehicles, and unsafe road) and Service-related
issues (remaining 3 options). The following figures compare the recognition of these problems
in both cities.

Figure 6. Problem recognition/ Environment Factor
Source: Authors Self-Development
Figure 6 and Figure 7 show the awareness of the environmental issues is higher in Budapest as
well the concentration of answers in the same category is higher with few outliers explain the
few numbers of the respondents who consider the environmental issues as secondary problems.
On the contrary, the respondents in Ulaanbaatar feel the problems of the service-related issues
higher than the respondents in Budapest with a smaller range of answers and that can be
explained because the public transportation system is better in Budapest as well the awareness
about the environmental issues is higher.

Figure 7. Problem recognition/ Service Factor
Source: Authors Self-Development
Regarding respondent’s expectation for the situation of these problems after five years, the
factor analysis showed the similar two factors were found in the question for the evaluation of
these issues, where the six items reliability is high, and it is adequate to run the factor analysis
(Cronbach alpha is 0.805, KMO test is 0.765). The respondents in Ulaanbaatar expect better
future regarding the environmental issues (Figure 8) and their answers are more consistence
and having a smaller range than the respondents in Budapest who are not sure about
improvement in this matter. Again, optimistic views for Ulaanbaatar's respondents to improve

366

the city's traffic service in return, pessimistic views of respondents in Budapest, which shows
more citizens trust in the governmental policies in Ulaanbaatar than in Budapest. This result
was found in the question discussing the authority use of the raised fund.

Figure 8. Expectation of traffic problems after 5 years/ Environmental factor
Source: Authors Self-Development
4.4.2 Parties responsible for traffic issues
This question is discussed in Figure 3, and it consists of seven elements, the Cronbach alpha
for these elements is 0.688, and the KMO test value is 0.744. Therefore, the factor analysis was
applied to this question where the rotated component matrix showed the variable with the
highest loading for each factor, that resulted in two factors explains more than 60% of the total
variance in the data. The two factors can be called "Government," which includes the
governmental institutions and “People," which includes the citizens personally and the society
in general. The following two figures compare these two factors in both cities.

Figure 9. Government responsibility for traffic problems according to respondents
Source: Authors Self-Development
Respondents in both cities consider the government responsible for the traffic problems, but the
people of Ulaanbaatar placing more responsibility on their government than Hungarians do
(Figure 9). Surprisingly, the same situation occurs when considering the responsibility of the
people for the traffic problems (Figure 10) as the Mongolians again consider themselves more
responsible for causing these problems than Hungarian. So, the respondents in Mongolia share
with their government the responsibility for making the traffic problems, whereas the
respondents in Budapest consider themselves as a victim of the governmental deficiency in
solving the traffic problems.
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Figure 10. People responsibility for traffic problems
Source: Authors Self-Development
4.4.3 Travel habits and behavior
Table 4 lists eight elements regarding the different travel habits and behavior, the Cronbach
alpha for the eight elements in the question is 0.572, and KMO test value is 0.676; hence the
factor analysis was used, and it retrieved two factors which explain more than 54% of all
variables. The two factors can be called as “Positive attitude” and “Negative attitude." The
positive attitude of traveling is high and almost the same in both cities, however, the answers
in Budapest are more consistent and with a smaller range. The negative attitude of traveling
(Figure 11) is higher in Ulaanbaatar, and the answers are more consistent which indicate the
need and the wish of the Mongolians to use their private vehicle compared to the Hungarians,
and that can be explained because of the poor public transport system in Ulaanbaatar and the
harsh weather conditions.

Figure 11. Travel behavior/ Negative attitude factor
Source: Authors Self-Development
4.4.4 Acceptability
The answers in Figure 4 and Figure 5 were gathered to compare the acceptability level of the
proposed scheme in both cities. The boxplot, Figure 12, shows high similarity between the two
cities where nearly half of the respondents in each city thinks the society in general and their
friends and close family member will not accept the scheme, and the other half believe they
would accept it. However, the tendency to accept is a little higher in Ulaanbaatar than in
Budapest.
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Figure 12. Acceptability of the proposed scheme
Source: Authors Self-Development
3. Future development of the work
The further development of this work will be completed by increasing the number of
investigated cities, which will provide a more comprehensive view regarding the acceptability
of road pricing. Retrieving all the factors in the survey using the dimension reduction technique
or factor analysis, then connecting these factors to the acceptability and find which factors have
the most effect on the acceptability using the regression analysis. Last but not least, gathering
these factors in one model which aims to improve the acceptability of the road pricing scheme.
4. Conclusion
Traffic congestion has related problems that affect the individual, such as the extra fuel cost
and the society in general like accidents, pollution. Therefore, the authorities around the world
seek to reduce the congestion level inside the cities, one of the successful measures that help in
reducing the congestion is RUCS, but this measure faces a significant obstacle regarding the
acceptability as the people, in general, refuse to pay for using the road. However, this refusal
can be converted to acceptance if the authorities use the proper way for introducing the scheme
like informing the users of the roads about the benefits of implementing such scheme for them
personally and for the society in general. This paper discusses the acceptability of a proposed
RUCS through a survey was distributed in the two capitals Budapest and Ulaanbaatar.
Although there is a high dependency in using the private vehicle in Ulaanbaatar and the
respondents consider the traffic-related problems as major problems, the Hungarians consider
the traffic environmental-related problems as serious problems, and they are less optimistic
about solving these problems in the future than Mongolians. Nevertheless, the Hungarians
consider the government the responsible body for these problems, while in Mongolia, the
respondents believe that they share the responsibility with the government. Although the
information about the proposed scheme is low in both cities, there are expectations for an
effective scheme which will have both positive and negative results. Finally, the acceptability
level of the proposed scheme is similar in both cities where it can be considered as a moderate,
and that shows a high possibility for implementing such a scheme if it is introduced properly.
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HAPPYOLOGY, AVAGY A BOLDOGSÁG GAZDASÁGI
TUDOMÁNYA
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Absztrakt
Jelen kutatásom során a boldogság témakörét jártam körbe, és helyeztem tudományos alapokra
a fogalommal kapcsolatos ismereteket, főként gazdasági hangsúllyal. Folytatni kívántam
korábbi kutatásaimat, melyekben elsősorban a vizsgált témához kapcsolódó, úgynevezett hard
mutatók vizsgálatával és bemutatásával foglalkoztam, majd a lágyabb, soft mutatókkal
kívántam kiegészíteni az addig szerzett ismereteimet. Úgy vélem, utóbbiak leginkább a
pszichológia és a vallás szintjén jelennek meg, így ezen területek körbejárását is megtettem, így
kutatásom fő céljaként tűztem ki, hogy a korábbi szakirodalmi, szekunder és kvalitatív adatok
fényében kísérletet teszek a boldogság mikro szintű mérésére.
A dolgozatom kiindulásaként az a hipotézis szolgált, mely szerint a boldogság egyre fontosabb
szerephez jut a közgazdaságtanban is, és érdemes, illetve szükséges vele foglalkozni.
Alaphipotézisként fogalmaztam meg azt a gondolatot, hogy a korábban említett – boldogság
vizsgálata szempontjából releváns – soft mutatók egyértelműen a munka világában jelennek
meg, és itt figyelhető meg leginkább a boldogság teljesítményre gyakorolt pozitív hatása.
Dolgozatom két fő szerkezeti egységre bontható.
Az első részben a vizsgált téma szempontjából releváns fogalmakat, jelenségeket mutatom be
szakirodalmi áttekintés segítségével. Kutatásomat a gazdaságpszichológia bemutatásával,
illetve annak a mainstream közgazdaságtannal való összehasonlításával kezdtem, majd az
anyagi jólét és a boldogság közötti összefüggések vizsgálatával folytattam, melynek részét
képezi annak a közhelynek az elemzése, mely szerint a pénz nem boldogít. Ezután a hangsúlyt
áthelyeztem a boldogság vizsgálatára, mely keretein belül megalkottam a saját boldogság
definíciómat, mely a későbbiekben a kutatásaim alapját fogja képezni.
A második fő szerkezeti egységben a saját kutatásomat mutatom be, illetve annak eredményeit
elemzem és értékelem, majd ismertetem az eredményekből levont legfontosabb
következtetéseket. Ebben a részben hangsúlyosan kvalitatív technikákra alapozok,
fókuszcsoport és szakértői mélyinterjúk elemzése kiváló alapot nyújtott a kvantitatív mérést
megalapozó kérdőívre, melynek eredményeit hivatott bemutatni a második szerkezeti egység.
Kulcsszavak: gazdaságpszichológia, homo oeconomicus, boldogság közgazdaságtana,
happyology, munkapszichológia
1. Bevezetés, célok
A boldogságra, valamint annak közgazdaságtani vonatkozásaira irányuló témaválasztásomat
nagyban befolyásolta a pszichológia iránti érdeklődésem, valamint motivált a tanulmányaim
során szerzett ismeretanyag is. Hiszen a pszichológia manapság már az élet szinte minden
területén megjelenik, ezáltal a közgazdaságtanban is egyre fontosabb szerephez jut. Ezért
egyértelmű volt számomra, hogy szeretném részletesebben is megvizsgálni e két terület
viszonyát, illetve azt, hogy miként jelenik meg a boldogság fogalma a közgazdaságtanban.
Folytatni kívántam korábbi kutatásaimat, melyekben elsősorban a vizsgált témához kapcsolódó,
úgynevezett hard mutatók vizsgálatával és bemutatásával foglalkoztam. Így át kívántam térni a
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lágyabb, soft mutatók ismertetésére. Úgy vélem, utóbbiak leginkább a pszichológia szintjén
jelennek meg, így ezen terület körbejárását tűztem ki kutatásom egyik fő céljaként. Valamint
alapfelvetésként fogalmaztam meg azt a gondolatot, hogy a korábban említett – boldogság
vizsgálata szempontjából releváns – soft mutatók egyértelműen a munka világában jelennek
meg, és itt figyelhető meg leginkább a boldogság teljesítményre gyakorolt pozitív hatása.
Ennek következtében jelen kutatás keretein belül egy kérdőíves felmérés által kívántam választ
találni a kutatási kérdéseimre, valamint cáfolni vagy bizonyítani a felállított hipotéziseimet,
melyek a következők:
1. Megfigyelhető bizonyos mértékű kapcsolat az általános boldogságérzet és a munkahelyi
boldogságérzet között.
2. Azon munkavállalók, akik a végzettségüknek megfelelő munkahellyel rendelkeznek,
szignifikánsan boldogabbak a munkahelyükön, mint azok, akik nem a végzettségüknek
megfelelő pozíciót töltik be.
3. A munkahelyükön nem boldog munkavállalók számára csupán nagyobb mértékű
jövedelemváltozás idézne elő növekedést a munkahelyen érzett boldogságszintjükben,
mint a boldog munkavállalók esetében.
4. A munkahelyükön boldog munkavállalók számára kevésbé jelenik meg a magasabb
fizetés boldogságra gyakorolt hatása, mint az egyéb külső tényezőké.
5. A fizetésükkel elégedetlen munkavállalók számára csupán nagyobb mértékű
jövedelemváltozás idézne elő általános boldogságszint növekedést, mint a fizetésükkel
elégedett munkavállalók esetében.
2. Gazdaságpszichológia
Véleményem szerint a happyology a pozitív pszichológiának azon területe, mely a
boldogsággal, mint különálló egységgel foglalkozik. Ennek a területnek a középpontjában a
pozitív gondolatok és érzések állnak, ezeknek a vizsgálatával, kutatásával, mélyebb
megismerésével foglalkozik. Célja, hogy feltárja azokat a mozgatórugókat, melyek hatással
vannak az egyén boldogságára, illetve azt, hogy az egyén boldogsága milyen hatással van
önmagára és a környezetére nézve. Jelen dolgozatomban a gazdasági értelmezésre fektetem a
hangsúlyt, mely keretein belül azt is vizsgálom, hogy a boldogság, mint állapot, milyen hatással
van az egyénre egyéni, társadalmi és gazdasági szinten.
Garai László szerint a gazdaságtan azzal a kérdéskörrel foglalkozik, hogy a rendszer, melyben
az egyének a tevékenységüket végzik, mekkora dologi ráfordítással mekkora dologi kibocsátást
tud megvalósítani. Míg a pszichológia nem a tevékenység dologi termékére helyezi a hangsúlyt,
hanem ennek személyi feltételeire fókuszál. A képességek, szükségletek, ismeretek és
élmények együttesen határozzák meg, hogy az egyén miként működik egy társadalmi
szervezetben. A gazdaságpszichológia pedig nem más, mint magával a tevékenységekkel – nem
azzal, amiből megterem és nem is azzal, ami abból terem – foglalkozó tudomány, mely azt
vizsgálja, hogy az adott tevékenység más tevékenységekkel együtt miként illeszkedik egy
gazdasági rendszerbe. [1]
Fodor László fejlődéstörténetileg a tágabb értelemben vett gazdaságpszichológia következő
négy területét különbözteti meg egymástól:
1. Munka- és szervezetpszichológia
2. Piaclélektan, marketing- és reklámlélektan
3. Pénz és tőzsde lélektana
4. Szűk értelemben vett gazdaságpszichológia [2]
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Jelen dolgozatomban ezen területek közül csupán a munka- és szervezetpszichológia részletes
bemutatását tűztem ki célul, ugyanis későbbi kutatásom ezen terület részletes megismerésén
alapszik.
Az alább bemutatott táblázat hivatott összefoglalni a közgazdaságtan és a gazdaságpszichológia
között fellelhető legfontosabb különbségeket.
1. táblázat: A közgazdaságtan és gazdaságpszichológia tudományának összehasonlítása
a gazdasági viselkedés magyarázatában [3]
Közgazdaságtan
Gazdaságpszichológia
normatív
leíró
deduktív
induktív
teoretikus
empirikus
racionalitás
motívumok hatása
a szűkösség racionalitása
a szűkösség irracionalitása
haszon/költség elemzés
motivációelemzés
állandó preferenciák
változó, tanult szükségletek
szuverén fogyasztó
plutokrácia, plebsz uralma
a munka mint jövedelemszerzés
a munka mint örömforrás
Forrás: Fodor, 2013 p. 40.
2.1. Anyagi jólét és boldogság összefüggése – A pénz (nem) boldogít?
Az utóbbi években egyre inkább előtérbe került az a kérdés, hogy milyen árat fizetünk azért, ha
az anyagelvű értékeket részesítjük előnyben. Bár Tim Kasser felhívta arra a figyelmet, hogy az
empirikus irodalomnak csupán elenyésző része foglalkozik az általa körbejárt témával, az
anyagiassággal, ám egyvalami mégis kirajzolódik a vizsgálati eredményekből: azok az
emberek, akik az anyagi javakat és a jómódot helyezik előtérbe életük során, rosszabb testi és
lelki közérzetről számolnak be, mint azok, akiket kevésbé foglalkoztatnak ezek az értékek. [4]
Szondy Máté ezt az alcímben szereplő közhelyet a kutatások eredményeit figyelembe véve a
következőképpen fogalmazta meg: „a pénztelenség boldogtalanná tesz, a pénz nagyon picit
boldogít”. [5]
Ugyanis az igaz, hogy amennyiben az alapvető életszínvonalat nem tudjuk biztosítani
önmagunk és szeretteink számára, akkor boldogtalanok leszünk. Ha nem tudjuk ellátni a
családunkat a nélkülözhetetlen élelmiszerekkel, nem tudjuk fizetni a közüzemi számlákat,
akkor életminőségünk jelentős mértékben romlik. Ám, ha ezek a szükségletek kielégítése
probléma nélkül megoldható, talán még arra is van lehetőségünk, hogy elmenjünk nyaralni a
megtakarításainkból, akkor a többletjövedelem nem okoz olyan nagymértékű javulást az
életszínvonalunk és boldogságunk tekintetében.
Itt említhetjük meg Gossen I. törvényét, mely a következőképpen szól: Gossen I. törvénye
kimondja, hogy „az egymást követő pótlólagos jószágegységek elfogyasztásakor a teljes haszon
egyre kisebb mértékben nő.” [6] Tehát egy adott jószágból történő folyamatos fogyasztás esetén
megfigyelhető, hogy az újabb jószágok határhaszna csökkenő értékeket mutat, mígnem eléri az
ún. telítettségi szintet, mely esetben a határhaszon 0-val lesz egyenlő. Ezt a törvényt gyakran a
csökkenő határhaszon elveként szokták emlegetni.

373

A legtöbb dologra igaz életünk során, hogy minél több van belőle, minél biztosabb a megléte,
annál kevésbé járul hozzá a boldogságunk növekedéséhez. Hiszen az első szelet torta isteni, de
az ötödik szelet már leginkább csak hasfájással kecsegtet.
Ennek kapcsán említhető meg Gossen II. törvénye, mely a következőképpen hangzik: „A
fogyasztó akkor költi el optimálisan jövedelmét, ha az utolsó pénzegység által nyerhető
határhaszon bármelyik termékre nézve ugyanakkora.” [7] Mely azt jelenti, hogy a tipikus
fogyasztó nem csupán két terméket fogyaszt, hanem előnyben részesíti a változatosságot, ennek
következtében addig cserélgeti a képzeletbeli kosárban a termékeket, amíg valamennyi
termékre vonatkozóan az ezáltal elköltött pénz utolsó egységén megszerzett határhaszon
egyenlővé válik. Ezt a törvényt az előnykiegyenlítődés elveként is szokták emlegetni.
A fentebb bemutatott összefüggések ismeretében egyértelmű volt számomra, hogy szeretném
megismerni a boldogság kutatásának eddigi legfontosabb eredményeit, valamint megvizsgálni
azok gazdasági jelentőségét.
3. Boldogságkutatás
Nehéz meghatározni, hogy tulajdonképpen mi is a boldogság. A hosszú évek során még nem
alakult ki egységes definíciója, hiszen meglehetősen szubjektív. De a kutatók egyetértenek
abban, hogy a boldogság nem egyenlő a boldogtalanság hiányával.
A kutatásom célja egy saját boldogság definíció megfogalmazása volt, melynek ismertetésére
az utolsó, összegző fejezetben fog sor kerülni. A munkadefiníció alapját a szakirodalmon,
szekunder adatokon, valamint a saját kutatásomon keresztül megismert fogalmak, kifejezések
és szemléletek képzik. Előtte azonban végig kívántam venni a boldogságra ható tényezőket,
ezzel is elhatárolva a fogalmat a társkifejezésektől.
3.1 A boldogság külső és belső tényezői
A boldogság vizsgálata során megkülönböztetünk külső – azaz nem befolyásolható – és belső
– azaz személyes – tényezőket, melyek hatással vannak a pillanatnyi és az általános
elégedettségünkre, valamint boldogságunkra.
Sonja Lybomirsky és munkatársai a boldogság több évig tartó kutatása során arra a
következtetésre jutottak, hogy az egyén alap boldogságszintje 50 százalékban az örökletes
tulajdonságok és lehetőségek függvénye, és az emberek boldogságszintje közötti különbségeket
csupán 10 százalékban magyarázzák az őket körülvevő, az egyén által nem, vagy csak kis
mértékben befolyásolható körülmények. A fennmaradó 40 százalékban pedig a saját kezünkben
van a boldogságunk alakulása. [8] Ez a 40 százalék az, ahol az ember maga dönthet a sorsáról,
és itt van jelentősége annak, hogy miként viszonyul az élet által nyújtott lehetőségekhez.
Jelen dolgozatban elsősorban az egyén tartós, hosszútávú boldogságával foglalkoztam, nem
pedig a percről percre bekövetkező változásokkal. Ugyan boldogságunkat nagyban
befolyásolja, hogy mely tevékenységeket végeztünk a nap folyamán, vagy hogy a
kávéscsészénkben a folyadék szintje elérte-e már az „Ébren vagyok.” fokozatot, de úgy
gondolom, elsősorban a gének és a neveltetés; a közösségi, valamint baráti kapcsolatok; a
munka, anyagi helyzet és jövedelem mértéke és egyensúlya; az anyagi és fizikai biztonság; a
bizalom; a környezet; az egészség és a szabadság mértéke a meghatározó.
Ezen tényezők közül a munka, anyagi helyzet és jövedelem mértékének, illetve egyensúlyának
jelentőségét kívántam kiemelni, valamint a munkahelyi boldogság teljesítményre gyakorolt
hatásainak feltérképezését és ismertetését tűztem ki célul.
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4. Munkapszichológia
Mivel a munka a legtöbb ember számára a mindennapi élet szerves részét képezi, boldogságunk
szempontjából elengedhetetlen az, hogy örömöt és megnyugvást leljünk benne.
Csíkszentmihályi Mihály a következőket írta: „Sigmund Freud (…), mikor megkérdezték tőle,
mi a boldogság receptje, rövid, de ésszerű választ adott: »munka és szeretet«. Ha valaki
megtalálja az áramlatot a munkájában és az emberekkel való kapcsolataiban, akkor egész élete
kedvezőbb irányt vehet.” [9]
Klein Sándor könyve elején a következőkeppen fogalmazza meg, hogy mi is az a
munkapszichológia: „Munkapszichológia az, amivel a munkapszichológusok foglalkoznak.
Munkapszichológusok azok, akik munkapszichológiával foglalkoznak.” [10]
Természetesen nem elégedtem meg ennyivel, mikor a fogalom mélyebb megértését tűztem ki
célul. A könyve további fejezeteiben részletesen taglalja magát a munkapszichológiát és annak
minden összetevőjét. Kutatásom során nem volt célom a munkapszichológia részletes kifejtése,
csupán betekintést kívántam nyújtani ezen interdiszciplináris terület sokszínűségébe. Hiszen ez
a terület kapcsolhatja össze a boldogság és munka fogalmát.
A munkapszichológiával foglalkozó szakirodalmakban már szinte közhelyszámba megy, hogy
a hatékony és produktív munkavállaló nem feltétlenül azonos az elégedett dolgozóval. Viszont
fontos azt is megjegyezni, hogy ez a két fogalom – hatékonyság és megelégedettség –
semmiképpen sem ellentétei egymásnak. Úgy gondolom, sokkal inkább egyfajta együttjárás,
egymást erősítés figyelhető meg. [11]
Itt merülhet fel a „tyúk vagy tojás” örök kérdése is, így a későbbiekben egyik fő kutatási
kérdéseim közé fog tartozni annak vizsgálata, hogy a hatékonyság és a dolgozói elégedettség
milyen összefüggésben állnak egymással. De ez a kérdéskör a siker és teljesítmény, valamint a
boldogság kapcsán már Shawn Achor fejében is megszületett, melynek eredményeképpen
megírta A boldogság mint versenyelőny című könyvét.
4.1. Motivációs elméletek
Minden cselekedetünk és viselkedésünk azt a célt szolgálja, hogy valamely szükségletünk
kielégítést nyerjen. Ez az élet minden területén megjelenik, így a munkában, a
párkapcsolatunkban, a közösségi kapcsolatainkban és még számos egyéb helyen is.
A munkamotiváció valójába nem különbözik más motivációktól, mégis úgy gondolom, hogy
nagyon érdekes kérdés, hogy az egyén miért is dolgozik. Az alapvető életfeltételek
megteremtéséért, egy új autóért, a családért, a munka élvezetéért, a közösséghez tartozásért?
Még oly sok okot lehetne felsorolni és megvizsgálni, de jelen kutatás keretein belül csupán azt
tűztem ki célul, hogy bemutassam az egyik legismertebb elméleteket, Maslow
szükségletelméletét és Herzberg kéttényezős elméletét.
5. Empirikus kutatás
A kutatásom célja az volt, hogy felmérjem, hogyan vélekednek a szakértők és a laikusok
magáról a boldogságról, illetve annak gazdasági vonatkozásairól. A szekunder források alapján
már kialakult egy elképzelésem, mely megalapozta ezen kutatásokat, ám arra szerettem volna
választ találni, hogy a szerzett információim a jelenlegi körülmények – például gazdasági,
társadalmi, politikai – között is megállják-e a helyüket. Valamint az új visszajelzésekből
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reméltem választ találni a kutatási kérdéseimre, valamint általuk cáfolni vagy bizonyítani a
hipotéziseimet.
A korábban is említett hipotéziseim a következők voltak:
1. Megfigyelhető bizonyos mértékű kapcsolat az általános boldogságérzet és a munkahelyi
boldogságérzet között.
2. Azon munkavállalók, akik a végzettségüknek megfelelő munkahellyel rendelkeznek,
szignifikánsan boldogabbak a munkahelyükön, mint azok, akik nem a végzettségüknek
megfelelő pozíciót töltik be.
3. A munkahelyükön nem boldog munkavállalók számára csupán nagyobb mértékű
jövedelemváltozás idézne elő növekedést a munkahelyen érzett boldogságszintjükben,
mint a boldog munkavállalók esetében.
4. A munkahelyükön boldog munkavállalók számára kevésbé jelenik meg a magasabb
fizetés boldogságra gyakorolt hatása, mint az egyéb külső tényezőké.
5. A fizetésükkel elégedetlen munkavállalók számára csupán nagyobb mértékű
jövedelemváltozás idézne elő általános boldogságszint növekedést, mint a fizetésükkel
elégedett munkavállalók esetében.
A megfogalmazott hipotéziseimet a kérdőívből szerzett információkkal kívántam cáfolni,
illetve bizonyítani. Ám, ennek összeállítását számos egyéb kvalitatív technika előzte meg. Így,
mielőtt bemutatom a kérdőív által feltárt legfontosabb következtetéseket, bemutatom azon
alkalmazott módszertanokat, melyek közelebb vittek a kutatás szempontjából releváns adatokat
és jelenségeket feltáró kérdőív összeállításához.
5.1. Fókuszcsoportos interjú
Korábbi fókuszcsoportos interjúim után, melyek elsősorban a boldogság általános
megfogalmazására összpontosítottak, valamint arra, hogy az általam vizsgálni kívánt populáció
milyen kifejezésekkel és miként vélekedik a boldogsággal kapcsolatban, elhatároztam, hogy
egy újabb interjút készítek. Ám, ezúttal már a munkahelyi boldogságot állítva a középpontba.
Arra voltam kíváncsi, hogy a munkavállalók miként vélekednek a munkahelyi boldogságról,
így elsődleges szempont volt számomra, hogy olyan alanyokkal készüljön ez az interjú, akik
már rendelkeznek munkatapasztalattal. Általuk kívántam megismerni azokat a kifejezéseket,
gondolatokat, melyek megfogalmazódnak egy munkavállalóban a feltett kérdésekkel
kapcsolatban.
Az interjú 2018. november 16-án készült az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Karán
(1084 Budapest, Tavaszmező utca 15-17.) és 19 hallgató vett részt a beszélgetésen.
A résztvevők mind az Y generációt képviselték, és az egyetem levelező tagozatos hallgatói, így
baráti és/vagy csoporttársi kapcsolatban álltak egymással. Ezt azért tartottam fontosnak, mert
úgy gondoltam, ezáltal fesztelenebb stílusban osztják majd meg egymással a véleményeiket és
bátrabban bocsátkoztak vitába az esetleges nézeteltérések miatt.
A beszélgetésen 11 férfi és 8 nő vett részt, zömében kis- és nagyvállalat munkavállalói, de volt
közöttük szabadúszó és állami szférában dolgozó hallgató is.
Az interjú során 14 kérdést tettem fel a hallgatóknak, melyekkel kapcsolatban szabadon
oszthatták meg véleményüket szóban és/vagy írásban egyaránt.
Az interjúk befejeztével, majd elemzésével arra a következtetésre jutottam, hogy az emberek
számára egyelőre még nehezen megfogható fogalom a boldogság. De egyaránt el tudják
helyezni a mindennapi életben, a munkában és a gazdaságban. A kevés ismeretanyag ellenére
is voltak olyan következtetéseik, melyek megegyeztek az általam szakirodalomban talált
adatokkal, így arra a következtetésre jutottam, hogy van helye és aktualitása egy mélyebb
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ismereteket feltáró kérdőíves kutatásnak, hiszen az emberek rendelkeznek véleménnyel és
tapasztalattal a témával kapcsolatban.
5.2. Szakértői mélyinterjú
Korábbi kutatásaim során két szakemberrel sikerült interjút készítenem, mely beszélgetések
során megosztották tapasztalataikat az általam vizsgált témával kapcsolatban. Az volt a
célkitűzésem, hogy a szakértői mélyinterjúk során elhangzott információkat beépíthessem az
előzetes kérdőívbe, valamint egy átfogóbb képet kapjak az általam vizsgált témáról. Mindkét
kutató közgazdászként vizsgálta az általam is feltárni kívánt témát.
Jelen kutatás keretein belül pedig egy HR szakember nézőpontját kívántam megismerni, hiszen
ki más lenne kompetensebb – a munkavállalók után – arra, hogy megválaszolja a munkahelyi
boldogság mozgatórugóit feltáró kérdéseimet.
A válaszok elemzését követően arra a következtetésre jutottam, hogy mind a
munkavállalóknak, mind a munkaadóknak megvan az elképzelésük arról, hogy mi is az a
munkahelyi boldogság, és hogy igenis foglalkozni kell vele annak érdekében, hogy a
hatékonyságot a lehető legmagasabb szinten tarthassák a munkahelyek. Ám abban, hogy mely
tényezők járulnak hozzá a dolgozók boldogságához, eltérések voltak megfigyelhetők, mely úgy
gondolom, érdekes kérdéseket vet fel, és a jövőben egy izgalmas kutatás alapját képezheti.
5.3. Kérdőív
Az általam vizsgált minta 206 esetet tartalmaz, mely között szerepel egy „próba” is, így az
adattisztítást követően 205 esettel dolgoztam az elemzés során. A minta alapjául szolgáló
kérdőívet a Google Űrlapok segítségével állítottam össze, majd különböző közösségi média
felületeken tettem elérhetővé a potenciális kitöltők számára. A kérdőív kitöltése teljes
mértékben anonim és önkéntes volt, mely a következő linken volt elérhető 2019. március 31.
és 2019. május 20. között:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdq9Rl1PzO-arrDwFDjeczEZhHu8c9y14wnB953PcrvPNWVA/viewform
Az elérni kívánt célcsoportomat elsősorban a fiatal, munkatapasztalattal rendelkező
egyetemisták alkották, ugyanis főként őket tudtam elérni a fentebb említett felületeken
keresztül. Ezért fontos kiemelnem, hogy az eredmények legfőképp ennek a korosztálynak a
véleményét reprezentálják az általam vizsgálni kívánt témával kapcsolatban.
Az így létrejött adatbázis a következő változócsoportokat tartalmazta: munkatapasztalat;
általános boldogságszint; boldogság külső és belső tényezői a munkahelyen; a fizetés, mint
boldogságot befolyásoló tényező; demográfiai adatok.
6. Összegzés
A dolgozat írása során kiemelkedő figyelmet szenteltem az általam vizsgált téma
szakirodalmon keresztül történő bemutatásának, valamint a szekunder adatok ismertetésének.
Szó esett többek között a címben szereplő Happyology kifejezés bemutatására és saját
definícióval történő meghatározására, ezt a gazdaságpszichológia bemutatásával, illetve annak
a mainstream közgazdaságtannal való összehasonlításával folytattam, mely fejezet keretein
belül bemutattam a homo oeconomicus modelljét, majd az anyagi jólét és a boldogság
összefüggéseinek vizsgálatát követően magára a boldogságra helyeztem át a hangsúlyt, nnak
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külső és belső tényezőinek bemutatására. Majd a munkapszichológia területének bemutatása
következett, ugyanis – mint ahogy azt már említettem – a korábban bemutatott soft mutatók
elsősorban a munka világában jelennek meg és éreztetik komoly hatásukat. Végül pedig
mélyinterjú, fókuszcsoportos interjú és kérdőív segítségével empirikus kutatást végeztem a
munkahelyi boldogság vizsgálatára. A kutatás során szerzett tapasztalatok és információk
segítségével választ kaptam a bevezetésben megfogalmazott kutatási kérdéseimre, valamint
bizonyítottam, vagy éppen cáfoltam az ott megfogalmazott hipotéziseimet.
Elsősorban arra fókuszáltam, hogy bemutassam, hogy a boldogság közgazdaságtanának igenis
van helye a főáramlatú közgazdaságtanban. Bár egyelőre csak párhuzamosan jelenik meg ez a
két terület, de az integrálódás már megkezdődött. Hámori Balázs egy korábban vele készített
interjúban úgy fogalmazott, hogy „a modern modellekkel a mainstream modellek valóban
gazdagabbak lesznek”.
Majd, miután megbizonyosodtam arról, amit az előzőekben bemutattam, hogy a boldogságnak
van létjogosultsága a közgazdaságtanban, elkezdtem azzal foglalkozni, hogy lehet-e definiálni
a boldogságot. A problémát az jelentette, hogy még nincs egy kiforrott, tudományos értelemben
vett definíció. A szerzők általában az általuk vizsgált témához igazítják a definíciót, így
elhatároztam, hogy én is megalkotom a sajátomat.
Az én megítélésem szerint boldogság egy olyan pillanatnyi vagy tartós állapot, mely lehetővé
teszi számunkra a környezetünkkel és önmagunkkal való harmónia megteremtését. Vegyük
sorra ezeket az összetevőket!
Olyan pillanatnyi vagy tartós állapot… Jelen kutatás keretein belül elsősorban az egyén tartós
boldogságával foglalkoztam, ám a definíció megalkotása során nem szorítkozhattam csupán
erre a dimenzióra. Hiszen úgy vélem, akkor is fontos megragadni az életünkben felbukkanó
boldogságot, ha az csupán pár pillanat erejéig van jelen.
…mely lehetővé teszi számunkra a környezetünkkel és önmagunkkal való harmónia
megteremtését. Nem gondolom, hogy a boldogság csupán a pozitív érzések és ingerek
összessége volna, inkább egy egyensúlyi állapot, melynek ugyanúgy részét képezik a negatív
élmények is. De az, ahogy az egyén miként tud megbirkózni ezen hatásokkal az életében, a
pozitív érzelmekre egyfajta multiplikátor hatással van, valamint jelenlegi boldogságunkat
leginkább a korábbi negatív és pozitív érzéseink állandó összehasonlítása révén vagyunk
képesek megítélni.
Ám jelenlegi kutatási eredményeimet figyelembe véve szükségesnek tartottam, hogy a
boldogságra megalkossak egy olyan definíciót is, mely a munka világára fókuszál. Ugyanis
alaphipotézisként fogalmaztam meg azt a gondolatot, hogy a munkahelyi boldogság egy
nagyon fontos, és a vállalatok számára egy igen kiemelkedő figyelmet igénylő terület, hiszen –
mint ahogy a kutatási eredményeimből is látható – mind a munkavállalók, mind a munkáltatók
számára mérhető haszonnal jár, ha a munkavállaló boldog. Ez több területen is
megmutatkozhat, többek között a teljesítményben, a kreatív gondolkodásban, a nyílt
kommunikációban és a kompromisszumkész viselkedésben, csak hogy néhányat említsek.
Valamint itt ragadnám meg az alkalmat, hogy elkülönítsem az elégedettség fogalmát a
boldogság fogalmától. Ugyanis a hétköznapi nyelvben e két kifejezés szorosan együttjár, és
gyakran használjuk egymás szinonimájaként is őket. Ám, mint ahogy Herzberg elméletében is
láthatjuk, a higiéniaszükségletek kielégülése a munkavállaló elégedetlenségének
megszűnésével, míg ki nem elégülése annak elégedetlenségével jár. Ám ez korántsem jelenti
azt, hogy a kielégüléssel egyidejűleg a munkavállaló elégedetté is válik. Ennek a két
dimenziónak a mintájára alkotnám meg a saját két dimenziómat: elégedetlen-elégedett,
boldogtalan-boldog. A két dimenzió természetesen átfedésben is lehet egymással, hiszen
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lehetünk elégedetlenek a munkahelyünk által biztosított körülményekkel, ám mindemellett
boldogok is lehetünk a kihívást jelentő feladatok miatt vagy a nagyszerű csapat miatt. De
fontosnak tartom kiemelni, hogy az elégedett munkavállaló nem egyenlő a boldog
munkavállalóval.
Tehát az én munkadefinícióm a munkahelyi boldogságra a következő: Egy olyan állapot, mely
az egyén életének minden területével kölcsönhatásban van, és megléte vagy hiánya komoly
hatással lehet a munkahelyi teljesítményre, valamint a számos egyéni tulajdonság mellett
megannyi külső tényező is befolyásolja azt. Vegyük sorra ezeket az összetevőket is!
Az egyén életének minden területével kölcsönhatásban van… Ugyanis annak ellenére, hogy
próbáljuk egy adott helyszínre/tevékenységi körre korlátozni a meglétét, nagyon keveseknek
sikerül letenniük a küszöbön a munkával kapcsolatosan átélt pozitív és negatív érzéseiket.
Ezáltal hatása éppúgy megjelenik a magánéletben is, mint a munkahelyen vagy a társas
kapcsolatokban.
…és megléte vagy hiánya komoly hatással lehet a munkahelyi teljesítményre… Jelen vannak
benne az átmeneti hullámvölgyek és hegyek is, ám összességében elmondható, hogy egy olyan
stabil állapot, mely csak komolyabb külső vagy belső tényezők változása esetén billen ki az
egyik vagy másik irányba. Valamint fontos kiemelni, hogy a munkahelyi boldogság megléte az
egyén teljesítményére multiplikátor hatással lehet, mely nem korlátozódik csupán a munkahelyi
közegre, hanem az élet számos terültére kifejti hatását.
…valamint a számos egyéni tulajdonság mellett megannyi külső tényező is befolyásolja azt.
Ezért is kell meghatározó szerepet kapnia a vállalatok életében annak, hogy különös figyelmet
szenteljenek munkavállalóik boldogságának feltérképezésére, mely – véleményem szerint –
elsősorban a kutatásomban bemutatott tényezők vizsgálatlának segítségével lehetséges.
Majd a boldogság fogalmának körbejárása után a mérhetőségre helyeztem a hangsúlyt. Jelen
munkám során a mikro szintű mérésekre fókuszáltam. A szakirodalom alapján arra a
következtetésre jutottam, hogy ezen a szinten leginkább az elégedettség mértékével mérhető az
általam vizsgált fogalom. Ám a munkahelyi szinten ez másképp jelenik meg, ezért úgy vélem,
hogy ezen terület mozgatórugóinak feltárása alaposabb kutatást igényel, de a jelenlegi
eredményeim kiváló alapot nyújtanak ezen mélyebb szintű kutatásokhoz.
Végül pedig a szakirodalmi áttekintés, a mélyinterjúk, a fókuszcsoportos interjúk és a kérdőív
elemzésének segítségével bizonyítást nyert azon feltételezésem, hogy a munka világában
kiemelkedően fontos szerepet játszik a dolgozók teljesítménye és motivációja szempontjából
az élettel való elégedettségük és a boldogságuk.
Összességében elmondható, hogy az alaphipotézisem, mely szerint a boldogság egyre
fontosabb szerephez jut a közgazdaságtanban is, megválaszolásra és igazolásra került. Továbbá
fény derült arra is, hogy érdemes és hasznos vele foglalkozni, ugyanis komoly pozitív
hatásokkal bír mind az egyén, a társadalom és a gazdaság szintjén is. Elég csak arra gondolnunk,
mennyivel jobban teljesítünk a mindennapi életünk során, ha képesek vagyunk pozitívan látni
a világot és reményekkel telve a jövőbe tekinteni.
Valamint bizonyításra és cáfolásra kerültek a bevezetésben megfogalmazott hipotéziseim is,
melynek összefoglalóját a következő táblázat tartalmazza:
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2. táblázat: Hipotézisek eredménye
Hipotézis

Eredmény

Megfigyelhető bizonyos mértékű kapcsolat az
1. általános boldogságérzet és a munkahelyi A hipotézis bizonyítást nyert.
boldogságérzet között.
Azon munkavállalók, akik a végzettségüknek
megfelelő munkahellyel rendelkeznek, szignifikánsan
2. boldogabbnak érzik magukat a munkahelyükön, mint A hipotézis megcáfolásra került.
azok, akik nem a végzettségüknek megfelelő pozíciót
töltik be.
A munkahelyükön nem boldog munkavállalók
számára csupán nagyobb mértékű jövedelemváltozás
3. idézne elő növekedést a munkahelyen érzett A hipotézis megcáfolásra került.
boldogságszintjükben, mint a boldog munkavállalók
esetében.
A munkahelyükön boldog munkavállalók számára
4. kevésbé jelenik meg a magasabb fizetés boldogságra A hipotézis megcáfolásra került.
gyakorolt hatása, mint az egyéb külső tényezőké.
A fizetésükkel elégedetlen munkavállalók számára
csupán nagyobb mértékű jövedelemváltozás idézne
5.
A hipotézis bizonyítást nyert.
elő általános boldogságszint növekedést, mint a
fizetésükkel elégedett munkavállalók esetében.
Forrás: Szabó, 2019, p. 96.
A fenti táblázat is jól mutatja, hogy a megfogalmazott hipotéziseim egy része bizonyítást nyert,
míg mások megcáfolásra kerültek, melynek egyik okaként tudnám megemlíteni, hogy csupán
egy viszonylag szűk korosztály véleményéről kaptam visszajelzést, így elképzelhető, hogy egy
másik generáció vizsgálata során a most megcáfolt hipotézisek is bizonyítást nyertek volna,
vagy éppen ellenkezőleg, még jobban megerősítette volna a változók függetlenségét az új
korosztály bevonása. Valamint az eredményekre mindenképpen hatással volt a kis kitöltési
létszám is, melynek hatását egy későbbi folytatás alkalmával mindenképpen ki szeretném
küszöbölni.
A szakirodalmi áttekintés, valamint az alkalmazott kvalitatív és kvantitatív technikákon alapuló
módszertan segítségével feltárt adatok alapján elmondható, hogy a jelenlegi gazdasági és
társadalmi környezetben a mai fiatal magyar munkavállalók számára még mindig meghatározó
tényező az anyagi jólét, mely független attól, hogy boldog vagy nem boldog az egyén az
aktuális munkahelyén. Ám az mindenképpen figyelemreméltó eredmény, hogy a 205
válaszadóból csupán 103 válaszolt igennel arra a kérdésre, hogy „Mit gondol, a munkahelyi
boldogság hiánya kompenzálható pénzzel?” Ez arra enged következtetni, hogy a munkavállalók
is látják azt, amit a szakirodalom is állít: a pénz nem boldogít. Vagy ahogy Szondy fogalmazott:
„a pénztelenség boldogtalanná tesz, a pénz nagyon picit boldogít”. [12] Véleményem szerint az
általam elért korosztály számára a fizetés mellett elsődleges fontossággal bír a munkakörnyezet,
melyben mindennapi feladatukat végzik. Ennek részét képezik a munkatársak, a vezető
személye és vezetési stílusa, valamint az is, mennyire jelent kihívást számukra a munka, melyet
nap mint nap végezniük kell.
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Mindezek alapján úgy vélem, a munkáltatóknak érdemes a munkavállalókkal együtt meghozni
azokat a döntéseket, melyek rájuk is hatással lehetnek. Ennek nem szükséges komoly üzleti
döntésnek lennie, és általában nem is kell, ugyanis a munkavállalók nem rendelkeznek az ehhez
szükséges kompetenciákkal. Ám például, ha új irodai berendezéseket vásárolnak, praktikus
lehet tesztdarabokat kihelyezni a közösségi terekbe, hogy az alkalmazottak őszintén és nyíltan
elmondhassák véleményüket, kipróbálhassák azokat. Ezáltal a munkáltató is jobb döntést tud
hozni, valamint a munkavállaló is hasznosnak és értékesnek érzi önmagát, mely jelentősen
hozzájárulhat a munkahelyi boldogságához, az pedig közvetve vagy közvetlenül okozhatja a
termelékenység és kreativitás növekedését.
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Absztrakt
Folyamatosan változó és egyre szorosabban, számos téren összekötött világunk megannyi
ismert és új társadalmi, szociális, illetve gazdasági és kulturális problémák és kihívások elé állít
minket. Ezek a problémák nem feltétlenül ismeretlenek számunkra, hiszen legtöbbjével
évtizedek óta próbáljuk felvenni a harcot – ilyen a szegénység, vagy az éhínség - több, kevesebb
sikerrel. Van, hogy nem is annyira harcról van szó, egyszerűen csak az emberi attitűdök,
normák, vagy gondolkodásmód változása szükséges ahhoz, hogy pozitív irányú változás
menjen végbe – például a női egyenjogúság kérdésében. Ilyen és ehhez hasonló problémák és
kihívások megoldásának egyik formája, folyamata a nem annyira új keletű társadalmi
innováció, amely újfajta megközelítést kínál számunkra.
A tanulmány célja elsősorban, hogy megismertesse az olvasót a viszonylag még ismeretlen
társadalmi innováció fogalmával, illetve ráirányítsa a figyelmet e folyamatban a nonprofit
szektor szerepére. Célom továbbá, hogy helyzetképet adjak a nonprofit szervezetekről, főként
az Európában zajló folyamatokról, egy rövid definíciós lehatárolás mellett. Mivel a társadalmi
innovációra vonatkozó hazai kutatások fókusza eddig még nem terjedt ki a nonprofit szektorra,
így munkámban alapvetően nemzetközi projektek eredményeire és fellelhető szakirodalom
elemzésére támaszkodom, ezáltal kívánok egy általános jellemzést adni a tématerületről.
A tanulmányban felvázolom, hogy milyen kihívásokkal kell szembenézni Európának, és így a
nonprofit szektornak a következő előttünk álló bő 10 évben, és milyen társadalmi trendek
hatnak rájuk leginkább. Kiemelten fontosnak tartom bemutatni a társadalmi innovációt, illetve
annak értelmezési kereteit, folyamatát és lehetséges szereplőit. Véleményem szerint a nonprofit
szervezetek meghatározó aktorai a társadalmi innovációnak, ezért is szeretnék rávilágítani a
szerepvállalásukra. Kitérek a társadalmi innováció fázisaira, és megpróbálom szemléltetni a
nonprofit szektor lehetséges funkcióját ebben a folyamatban. Reményeim szerint sikerül
megvilágítani a szektor jelentőségét a társadalmi innovációban, és ez által a társadalmi
változásban betöltött funkciójukra is fény derül, hiszen a kettő véleményem szerint szorosan
összefügg. A tanulmányban nem specifikusan a magyar nonprofit szervezetekről lesz szó,
hanem európai viszonylatban, általános értelemben az egész harmadik szektorról, de távlati
céljaim között szerepel a továbbiakban a hazai helyzet kutatása, feltárása.
Kulcsszavak: nonprofit szervezetek, harmadik szektor, társadalmi innováció.
1. A nonprofit szektor értelmezési keretei
Európában és a világon általában nem egységes a nonprofit megnevezés használata, és ez olykor
megtévesztheti a témakörben nem jártas olvasót. Gyakori a NGO, vagyis Non-Governmental
Organization, vagy a CSO, Civil Society Organizations megnevezés.
A nem kormányzati szervezetek, vagy más néven NGO-k a „nem állami, nem profitorientált
szervezetek. Az elnevezés, amely az államtól, a politikától való függetlenséget, elhatárolódást
hangsúlyozza, inkább a nagy nemzetközi szervezetek dokumentumaiban használatos” (Bartal,
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2005, p. 308). Mindemellett manapság már találkozhatunk a NPO, Non Profit Organization
megjelöléssel is.
Az Európai Unió szóhasználatában a CSO, az elterjedtebb megnevezés, amelyet egyszerűen
civil szervezetnek lehetne fordítani. Annak ellenére, hogy a kifejezést átfogóan használják
meghatározott szervezetek csoportjára, még sincs egységes európai definíció erre. Hazánkban
az ehhez hasonlatos civil, vagy nonprofit szervezet elnevezés az elterjedt.
Széles körben hivatkoznak a társadalom harmadik szektoraként (Third Sector) is a nonprofit
szervezetek egészére. Ez a megnevezés az államtól és a piacitól való megkülönböztetésen
alapul, és a szervezetek egészét külön szektornak tekinti.
A fentiekben kifejtett definíciós eltérések okán, az Európában sem egységes megközelítések
miatt nonprofit szektorként azonosítom azon szervezetek összességét, amelyeknek közös
jellemzője az államtól való függetlenség, valamint az intézményesültség, és a profitszétosztás
tilalma, függetlenül azok szervezeti formájától1. A továbbiakban tehát, a nonprofit
szervezeteket így értelmezem.
2. Egy mellőzött szektor
A nonprofit szervezetek hazánkban is rengeteg megjelenési formában és szervezeti típusban
működnek, széleskörű tevékenységi területet lefedve, kezdve a kultúrától és a sporttól az
egészségügyi szolgáltatásokon keresztül a település és közösségfejlesztésen át. Ha képet
kellene adni e széles tevékenységi skáláról, a leginkább közismertebb példákkal kezdeném,
mint a nevelési és oktatási intézmények működtetése, hobby és sport klubok fenntartása, vagy
kistelepülések faluszépítő egyesületeinek tevékenysége. Ezek a szervezetek lehetőséget
kínálnak a szabadidő hasznos eltöltéséhez, közösségi kapcsolataink fenntartásához.
Ugyanakkor számos nonprofitot találunk az egészségügy területén, mint például a rákbetegek,
vagy fogyatékkal élők számára fenntartott intézmények. Tagjaik főként magánszemélyek, és
mint ilyenek első kézből értesülnek a szűken-tágan értelmezett közösségük problémáiról.
Ebben rejlik cselekvő erejük is, hiszen a megfelelő szinten, és gyorsan képesek reagálni a
felmerülő igényekre, nehézségekre.
Egyre fejlődő szektort alkotnak, és gazdasági súlyuk sem elhanyagolható. Fontos
foglalkoztatók, főként azért, mert körükben elterjedtebb a rugalmas foglalkoztatási formák
alkalmazása2.
Az európai harmadik szektort érintő, 2016-ban lezajlott kutatás megállapításai szerint –
ellentétben a közhiedelemmel – az harmadik szektor hatalmas gazdasági erőnek számít a
legtöbb jelentős iparághoz képest, ha a munkaerő nagyságát nézzük. Ez alapján a szektor az EU
28 országában és Norvégiában 28,3 millió teljes munkaidősnek egyenértékű (fizetett és
önkéntes) munkavállalót foglalkoztat (Salamon, 2016)
Éppen e tulajdonságaik miatt lenne fontos elismerni, mennyire lényeges szerepük van a pozitív
társadalmi változás előmozdításában, valamint a társadalmi innováció folyamatában. Mindezek
ellenére a nonprofit szektor – meglátásom szerint – egy mellőzött szektornak számít. Ez az
megállapítás kettős forrásból táplálkozik. Hiszen egyrészt függ a szervezetek
intézményesültségétől, professzionalizáltságától – ezek szintjétől – , másrészt a piac és az állam
Hazánkban a KSH az alábbi szervezeti formákat különbözteti meg: magánalapítványok, egyesületek,
szövetségek, nonprofit gazdasági társaságok, közalapítványok, érdekképviseletek (köztestületek, munkaadói,
munkavállalói és szakmai szervezetek).
2
Forrás, illetve további információ a szektor főbb jellemzőiről: www.ksh.hu, A nonprofit szektor legfontosabb
jellemzői, (Statisztikai tükör) 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012.
1
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partnerségi készségétől. Véleményem szerint utóbbiak még nem ismerték fel teljesen a szektor
jelentőségét és potenciálját, holott sokkal változatosabb lehetőségeket rejt, mint gondolnánk.
3. A Nonprofit szektor jelene és jövője
A fenntartható fejlődési célkitűzések fontos szerepet töltenek be az Európai Unióban és a
tagállamok politikájában. Ezek a célok a fennálló helyzetet is jól tükrözik, amellett, hogy
világosan kijelölik a követendő utat a tagállamok számára. Az egyre sürgetőbb fenntarthatósági
kihívások okán, az Egyesült Nemzetek Szövetségének (ENSZ) tagállamai 2015-ben lefektették,
a következő 15 év célkitűzéseit. 2030-ra, 17 úgynevezett “SDG”-t (Sustainable Developement
Goals - Fenntartható Fejlődési Cél) tűzött ki, mely, mint a dokumentumban olvashatjuk „új
lendületet ad a fenntartható fejlődés elérésére irányuló globális erőfeszítésnek” (Sustainable
Development int he EU, 2018, p. 9). Ezek a jövőbeli célok határozzák meg az európai tagállami
politika, valamint az itt működő intézmények és szervezetek, és így a nonprofit szervezetek
jövőbeli trendjeit is. A teljesség igénye nélkül a főbb célok: a szegénység és az éhezés
megszűntetése; a nemek közti egyenlőség; felelős fogyasztás és termelés; fenntartható ipar,
innováció és infrastruktúra; tisztességes munka és gazdasági növekedés; valamint partnerség a
célok eléréséért3.
Az elvárás e közös célok elérése érdekében világos: “Egy kölcsönösen összekapcsolt világban
az együttműködésünk a jövőben nem korlátozhatnak északra vagy délre, vagy államokra.
Ahhoz, hogy 2030-ra elérjük a kitűzött célokat, együttműködő és erős partnerségek
szükségesek minden szinten, tehát a különböző kormányok között, a magánszektor és a civil
társadalom között” (Sustainable Development in the EU, 2018, p. 315).
Mindemellett az is szükséges, hogy új szemszögből nézzük nemcsak az együttműködéseket,
hanem a problémákat is. A hagyományos kezelési technikák, az eddigi megközelítések, ha nem
működnek hatékonyan, ideje más oldalról, más módszerrel közelíteni. A társadalmi innovációs
megoldások – mint ahogyan ezt a következő fejezetben látni fogjuk – ezt az irányt képviselik.
A nonprofit szervezetek tehát fontos partnerségi szerepet vállalnak a fenntarthatóság
szolgálatában, például a közfeladatok kiszervezésében, vagy alternatív ellátási formák
kifejlesztésében vehetnek részt. A szektor jövőbeli fejlődési tendenciáit, az Európai Gazdasági
és Szociális Bizottság szerint több faktor is befolyásolja. Az Európát jelenleg meghatározó
demográfiai, társadalmi és szociális trendek néhány meghatározott területen mélyen érintik a
nonprofit szervezeteket, amelyek elsősorban ezekre kell, hogy reagáljanak. Egy, a témakörben
készítet felmérés szerint, a következő bő 10 évben az alábbi nehézségekkel kell szembenéznie
kontinensünknek (Divjak, 2017):
-demográfiai változások
-gazdasági nehézségek
-a digitalizáció hatása
-növekvő populizmus
-a polgári tér zsugorodása
Ezek a folyamatok komplex problémahalmazok, amelyek közvetlenül hatással vannak a
társadalmi folyamatainkra, alakítják mindennapi életünket. A demográfiai változások, melyek
az elmúlt évtizedekben már éreztették hatásukat, csak tovább gyűrűznek a jövőben is. Ez a
folyamat magába foglalja az elöregedő lakosságot éppúgy, mint a változó családi modelleket,
Bővebben a Fenntartható Fejlődési Célokról: https://sustainabledevelopment.un.org/, vagy
https://www.ksh.hu/sdg
3
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vagy alacsony születésszámot. A gazdasági nehézségek, amelyek a legutolsó gazdasági válság
utáni időszakot jellemezték, már elcsendesedni látszanak, azonban ez a nonprofit szektort is
hátrányosan érintette. Jóllehet, a jövőbeli gazdasági válságokra való felkészülés is fontos
feladata a szektornak. A szervezetek biztonságos működéshez alapvető fontosságú
forrásteremtés a szektor fő problémái közé tartozik manapság is.
Az egyre jobban terjedő, a mindennapi életünket is szorosan átszövő digitalizált világunk a
szemünk előtt változik olyannyira, hogy átalakítja megszokott társas kapcsolatainkat, a humán
interakciókat. A populizmus, valamint a növekvő euroszkepticizmus gyengíti a közös európai
értékrendet, és hatással van a közös kultúránkra. A polgári tér zsugorodása veszélyezteti a
nonprofit szervezetek működését és fenntartását, amelyet az egyes tagállamokban érvényes
jogszabályi keretek tisztázatlansága is elősegít.
A tanulmány által feltárt területekre a kutatás keretein belül, a nonprofit szervezetekkel közösen
kerestek megoldási javaslatokat és ajánlott stratégiákat. Az egyes területekre bontott részletes
javaslatok lényege, hogy a civil szervezeteknek jelentős részt kell vállalniuk a problémák
feloldásában és kezelésében, azáltal, hogy felülvizsgálják jelenlegi tevékenységüket és
hozzájárulnak a társadalmi innováció növekedéséhez. Mindezt együttműködve az Európai Unió
intézményeivel és a tagállamok szervezeteivel.
Az előzőek alapján láthatjuk, hogy a nonprofit szervezetekre egyszerre hatnak a globális szinten
jelentkező kihívások, valamint az Európát specifikusan érintő problémahalmazok. A feltárt
nehézségekkel szembeni jövőbeli fellépés kulcsa az együttműködések előmozdítása, a
nonprofit szervezetek és a többi szektor partnerségi viszonyának fejlesztése által, valamint
közös kiállással a társadalmi innováció elősegítése.
4. Társadalmi innováció – avagy, egy gyógymód mindenre?
A társadalmi innováció viszonylag új keletű fogalom, és mint ilyen még nem rendelkezik
általánosan elfogadott definícióval. Egyes meglátások szerint ez nem is annyira lényeges.
Véleményem szerint fontos, hogy megismerjük a legjobb megközelítéseket, jelentőségének
megértése érdekében. A társadalmi innováció röviden összefoglalva valamilyen újszerű
program, módszer, vagy megoldás meglévő, és eddig kielégítetlen szociális vagy társadalmi
problémákra. Fontos megjegyezni, hogy a technikai innovációval ellentétben, végső célja nem
– valamely termék, vagy szolgáltatás (tovább) fejlesztése révén – a profit szerzés, hanem a
közösségi kapcsolatok erősítése, a társadalmi részvétel növelése, és társadalmi változás elérése.
Számos meghatározása létezik a társadalmi innovációnak, azonban számomra az Európai
Bizottság által használt definíció a mérvadó, amely egyben a legátfogóbb is.
Ebben a szemléletben „a társadalmi innováció folyamata során a társadalmi, szociális
szükségleteknek megfelelő új ötletek, termékek, szolgáltatások vagy modellek kifejlesztése
és implementálása a cél, miközben új társadalmi kapcsolatok és együttműködések jönnek
létre. A társadalmi innováció célja, hogy fejlessze az emberi jóllétet, olyan újítások által,
amelyek igazán szociálisak eszközeikben és eredményeikben is. Olyan innovációk ezek,
amelyek nem csak a társadalom egészének jók, hanem az egyéni részvételre is ösztönzően
hatnak. Ezek az újítások az állampolgárok, a civil társadalom szervezetei, a helyi
közösségek, a magánszektor és a közszolgáltatások találékonyságára támaszkodnak.”
(European Commission, 2013. p. 6.)
Ebből a megközelítésből jól látható, hogy a társadalmi innováció egy összetett folyamat, mely
viszonylag tág keretrendszerben értelmezhető. Ezt a keretrendszert a társadalmunk, és a benne
lévő problémáink adják. Éppen ezért értelmezhető nehezen, és tűnik megfoghatatlannak a
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társadalmi innováció. Pedig, ha jobban belegondolunk, triviálisabb, mint gondolnák. Geoff
Mulgan így fogalmaz például: „ A társadalmi innováció és eredménye mindenhol ott van
körülöttünk, körülvesz bennünket”. (Mulgan, 2007, p 4. ) Gondoljunk például a Fair Trade
kereskedelemre, vagy a mikro hitel konstrukciókra. Végletekig leegyszerűsítve azt is
mondhatnánk, hogy „ötletek, amik működnek és nyomasztó társadalmi szükségleteket kielégítve
fejlesztik az emberek életét”(Mulgan, 2007, p 7.).
Az Európai Unió által finanszírozott, társadalmi innovációt vizsgáló kutatási projektek által
használt definíciók alapján véleményem szerint megállapítható, hogy ugyan több nézőpont és
elhatárolás létezik, mégis csak a hangsúlyok eltolódásában van különbség, mintsem lényegi
elemekben. Ezek a hangsúlyok többnyire az állampolgári részvétel szerepét, a társadalmi
fejlődést vagy éppen az szektorok közötti együttműködéseket nyomatékosítják. (Pleka, 2016.)
Meglátásom szerin öt sarkalatos ismérvben azonosíthatók azok a feltételek és kritériumok,
amelyek együttes jelenléte szükséges a társadalmi innovációhoz. Ennek szintetizálását az alábbi
ábra szemlélteti.

1. ábra A társadalmi innováció sarkalatos ismérvei
Forrás: saját szerkesztés
Az ábra alapjául szolgáló kutatási projektek definícióit elemeztem a főbb kulcsmotívumok és
kritériumok alapján, majd csoportosítottam. Ennek eredményeként meglátásom szerint a
társadalmi innováció sarkalatos kritériuma, hogy közösségi, társadalmi problémákra irányuljon,
új, vagy újszerű megközelítésmódokat alkalmazzon. Továbbá akkor beszélhetünk társadalmi
innovációról, ha hozzájárul a társadalmi változáshoz, a társadalmi tőke, bizalom, valamint az
egyéni cselekvőképesség növekedéséhez.
A társadalmi innovációnak nézetem szerint kiterjedt szereplői köre lehet optimális
körülmények között, és éppen ez a kihívás az azonosításukban. A magánkezdeményezések,
vagy a civil szervezetektől induló projektek mellett találhatunk közigazgatási példákat, vagy
állami intézkedéseket, amelyek teljesítik a társadalmi innováció ismérveit, de a piaci
szereplőket sem szabad figyelmen kívül hagyni– gondoljunk a vállalatok társadalmi
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felelősségvállalására (Corporate Social Responsibility – CSR). Társadalmi innovációt
hajthatnak végre mozgalmak, vagy kevésbé szervezett megmozdulások. Példaként
megemlíthetjük a nőjogi mozgalmakat, vagy nagy, nemzetközi NGO-kat, mint például az
WHO, vagy UNICEF. Az alábbi ábra a társadalmi innovációban résztvevő szereplőket, aktorkat
szemlélteti.

2. ábra A társadalmi innováció lehetséges aktorai
Forrás: saját szerkesztés
Mivel a jelenlegi tudásunk a társadalmi innovációról még közel sem tekinthető teljesnek, így
megkísérlem feltüntetni azokat a szereplőket, amelyekről tudjuk, hogy érintettek lehetnek a
társadalmi innováció folyamatában, de véleményem szerint számos látens szereplő is lehet,
amelyekről jelenleg még nem tudunk.
Összességében elmondhatjuk, hogy a társadalmi innováció egy ígéretes megközelítésmód a
fennálló problémáink orvoslására, a folyamatot azonban még tanulnunk kell. „A társadalmi
innováció jelenlegi vonzerejének egy része abból adódik, hogy az előttünk álló kihívásokra
egyfajta ernyő koncepcióként szolgálhat, és egyszerre kreatív és pozitív módon hat a
megoldások felfedezésére és azok inkubálására. És erre ma Európának nagy szüksége van”
(European Commission, 2013, p. 5).
5. A társadalmi innováció életciklus modellje
Ha már tudjuk, hol keressük, egyszerűbb a folyamat azonosítása is. A fellelhető kutatási
források alapján, a társadalmi innováció, mint folyamat viszonylag könnyen azonosítható
fáziskora bontható. A szakirodalomban (Mulgan 2010., European Commission 2012.)
fellelhető életciklus modellt a következő ábra szemlélteti.
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3. ábra A társadalmi innováció életciklus modellje
Forrás: saját szerkesztés Mulgan, EC alapján
A felvázolt életciklus modell alapja, hogy a társadalmi innováció folyamata nem lineáris
fejlődési utat jár be, hanem bizonyos fázisai vannak, de gyakoriak a fázisok közötti ugrások
is. Nem állíthatjuk tehát, hogy törvényszerűen minden társadalmi innováció ezt az életciklus
modellt követi. Mindezek ellenére négy kulcs fázis azonosítható, amely egy keretrendszert ad
a folyamat megértéséhez és amelyet egy spirális alakzattal a lehet szemléltetni (European
Commission, 2012.).
A módszer négy fázisa alapján a társadalmi innováció folyamatának kezdetekor az ötletek
(IDEAS) állnak a kiinduló pontban. Ebben a fázisban jönnek létre az új elképzelések, vagy
fogalmazódik meg az igény a változtatásra. Ezek az igények vagy szükségletek lehetnek
nyilvánvalók, mint valamilyen környezeti ártalom, vagy ennek eredményeként létrejövő
veszélyezettség, de az is lehet, hogy a probléma, amit észlelünk nem ilyen kirívó.
A következő fázis a kísérletezés (PROTOTYPING AND PILOTING). Ebben a szakaszban
ültetik át az ötleteket a gyakorlatba. A társadalmi innovációnak számos fajtája lehet, így széles
az ötletek „tesztelésének” tárháza. A folyamat lényege, hogy kiderüljön, hogy az ötletünk
működik-e a gyakorlatban.
A harmadik, kivitelezési vagy végrehajtási szakaszban az új ötlet a mindennapi gyakorlattá
válik (IMPLEMENTATION). Ebben a fázisban kell gondoskodni a bevált ötlet
életképességének fenntartásáról, a források biztosításáról. A negyedik fázis hivatott az ötlet
elterjesztésére (SCALING), vagyis a bevált, és hatékony ötletek szélesebb körben való
elérhetőségre, alkalmazására kell törekednie minden társadalmi innovációs projektnek.
Az egyik legfontosabb előttünk álló feladat a társadalmi innováció folyamatában a hatékony
mérés kialakítása. Ez a probléma egyben a lehetőség is, amely a kutatóknak szembe kell
nézniük. „A hatékony mérés ugyan is alapvető ahhoz, hogy biztosítsuk a társadalmi innováció
által elérhető eredmények megértésének megfelelő szintjét, és azt, hogy hogyan lehet ezt
gyorsan és megfelelően fejleszteni. Ez azt jelenti, hogy a politikai döntéshozók számára a
„társadalmi innováció területére” vonatkozó mutatókat és ismereteket kell alkalmazni, valamint
a társadalmi innovációs projektek és programok eredményeit, hatékonyságát és hatását a
befektetők, finanszírozók számára elérhetővé kell tenni „ (European Commission, 2012, p. 11).
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6. A nonprofit szektor szerepe a társadalmi innovációban
Az előzőekből látható, hogy a nonprofit szervezetek fontos partnerek a fenntarthatóságra való
törekvésekben, szerepet játszanak a meglévő problémák megoldásában, és a társadalmi
innováció aktorai között tartjuk őket számon.
Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a jelenleg fennálló társadalmi, szociális problémáink
már átfogó megoldási javaslatokat és együttműködéseket sürgetnek, holott erre konkrét példát
még nehezen találunk. Szorosabb partnerségekre lenne szükség a három szektor szereplői,
intézményei között.
Meglátásom szerint vannak ágazatok, ahol lazább az átjárás, például az üzleti és a nonprofit
szektor között, így esetükben könnyebben találhatunk olyan tevékenységet, amely társadalmi
innovációként azonosíthatunk. Azonban a közszolgáltatásokat nyújtó állami intézmények jóval
rugalmatlanabb rendszerben működnek, kötöttebb szabályokkal. Márpedig, ha el akarjuk érni
a kielégítő fenntarthatósági szintet, mindenkinek nyitni kell az együttműködések felé. Fel kell
bontani a hagyományos gondolkodás és intézményi hozzáállást, és újragondolni a lehetséges
utakat. Valóban működő, újszerű, esetenként alternatív, innovatív megoldásokra kell törekedni
ennek érdekében, hogy elinduljunk a fenntarthatóság felé vezető úton.
Mulgan szerint, azok a társadalmi innovációk bontakoznak ki leginkább, amelyek a szektorok,
határok közötti együttműködéseken alapulnak. Ahol megvannak a kis szervezetek és
vállalkozások, és kialakul ezek hatékony szövetsége. Ők olyanok, mint a méhek (BEES). Sokan
vannak, mobilisak és gyorsak. Itt vállalhatnak szerepet az alapvetően rugalmas és kis nonprofit
szervezetek, akik könnyebben alkalmazkodnak, és viszonylag gyorsan tudnak reagálni a
felmerülő igényekre. Mindazonáltal éppúgy szükség van a nagy szervezetekre vagy
intézményekre – ők a fák (TREES) – akik megfelelő gyökerekkel, mérettel és kapcsolatokkal
rendelkeznek, hogy elő tudják segíteni az innovációk terjedését és kibontakozását. Itt egy
kölcsönös függőségi viszonyt kell elképzelni, csakúgy, ahogyan a természetben is. A méheknek
szükségük van támogató fákra. Ugyanakkor akár a folyamat fordítottan is – a fáktól indulva –
kialakulhat, ez esetben jó gyakorlatokat a méhek tudják széles körben elterjeszteni. Vagyis a
társadalmi változás végső soron a méhek és a fák szövetségétől függ. (Mulgan, 2007.)
Egy másik megközelítésben a kis szervezeteket, legyenek ezek nonprofitok, társadalmi
vállalkozások agy akár magánszemélyek egyfajta úttörő (PATHFINDER) szerepet játszanak a
felmerülő nehézségek megoldásában, és segítségükkel, a kidolgozott megoldási javaslatok
adaptálásával és elterjesztésével a további szereplők is átvehetik a működőképes megoldásokat.
Ez a nézet a kis szervezetek társadalmi beágyazottságán alapul, vagyis azon a meglátáson, hogy
a problémákat közvetlen közelről érzékelik, és reagálni is képesek rá.
A társadalmi innováció fogalmának újdonsága miatt feltételezhetjük, hogy maguk a nonprofit
szervezetek – mintahogyan az egyéb szereplők – sem tudnak róla, hogy tevékenységük, vagy
egy-egy projektjük innovációnak számít. Míg a piaci szektorban általános, sőt kívánatos az
innováció kifejezés használata, addig ezt az állami és a harmadik szektorról nem mondhatjuk
el.
A nonprofit szervezetek alapvető szerepet töltenek be a társadalmunkban. Amellett, hogy a
nemzetgazdaság harmadik ágát adják a piac és az állam mellet, indikátorai az
öntevékenységnek, fokmérői az egészséges társadalmaknak. Mindezek ellenére mellőzöttségük
még napjainkban is érzékelhető. A társadalmi innováció elsődleges szereplőinek számítanak,
és mint ilyenek, annak folyamatában is fontos szerepet játszanak. Ebből adódóan a társadalmi
innováció szakaszaiban is beazonosítható szerepük. Ez megtestesülhet az ötletek
generálásában, azáltal hogy megértik a felmerült igényeket és potenciális megoldási javaslatot
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tudnak biztosítani. Az ötletek kipróbálásában és kivitelezésében szintén. Valamint a már bevett
gyakorlatok diffúziójában is.
A társadalmi innovációk rendkívül fontosak a társadalom számára, így ezek felkutatása, mérése,
és a hatások elemzése előttünk álló feladat. Továbbá, lényeges lenne a nonprofit szektor
szerepének megerősítése, láthatóbbá tétele, amely hozzájárulna a szektor szélesebb körben való
elfogadásához. A gazdasági fejlettséget meghatározó mutatószámok mellett szükség van a
társadalmi változás, a társadalmi innováció mérésének európai szintű kialakítására és
sztenderdizálására, amely lehetővé tenné a több szinten zajló folyamatok jobb megértését, és
az azokra adott hatékony válaszok biztosítását.
Köszönetnyilvánítás
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PÉNZÜGYI KULTÚRA SZEREPE A NYUGDÍJBIZTONSÁG
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Óbudai Egyetem, Biztonságtudományi Doktori Iskola, PhD hallgató,
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Absztrakt
Az Európai Unió tagállamait veszélyeztető társadalmi változások egyik legjelentősebbike a
népesség nagyfokú öregedése, és ennek jelenlegi és várható hatása a gazdaságokra és az
állampolgárok nyugdíjbiztonságára. Számtalan kutatás bizonyítja, hogy az állami nyugdíj nem
lesz elegendő mértékű ahhoz, hogy a nyugdíjas korú kiadásokat teljes mértékben fedezze.
Előreláthatólag a nyugdíjszínvonal megfelelő szinten való tartásához az állami nyugdíj mellett
gondoskodni szükséges valamilyen nyugdíj célú megtakarításról. Az előadás és a hozzá
kapcsolódó tanulmány három részből áll. Első része az Európai Unió népességének jelenlegi és
jövőbeni alakulását mutatja be demográfiai és statisztikai adatok alapján, és ennek gazdasági
hatásait az állami nyugdíjak alakulására. A második rész a pénzügyi megtakarítások formáit és
lehetőségeit ismerteti, különös tekintettel a nyugdíj-megtakarítások lehetőségeire.
A harmadik része az ,,Öngondoskodás szerepe életünkben” című kutatási projekt elméleti
alapjait és hozzá kapcsolódó kérdőíves viselkedés gazdaságtani kutatás eredményeit mutatja
be.
Kulcsszavak: nyugdíjmodellezés, nyugdíjbiztonság, pénzügyi befektetések, nyugdíjmegtakarítás, viselkedés gazdaságtan
1. A népességrobbanás és az információrobbanás gazdasági hatásai
A világot globálisan három nagy robbanás rázkódtatja meg a 21. század elejére: a
népességrobbanás, a hosszabbéletűség és az információrobbanás [1]. A ,,demográfiai
időbomba” vagy ,, népességbomba” nevű társadalmi jelenség, mely az elöregedő (gyorsan
öregedő népesség) társadalom problémája az egész világot valamilyen módon (szociálisan,
gazdaságilag, egyéb) érinteni fogja. Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) 1989-ben július
11-ét népesedési világnappá nyilvánította, abból az alkalomból, hogy két évvel korábban ezen
a napon érte el Földünk lakossága az 5 milliárd főt. Azóta közel 2,6 milliárd fővel
gyarapodtunk, és 2018. július 1-jén a Föld népessége meghaladta a 7,6 milliárdot. Napjainkra
az 1950. évi 2,5 milliárdos népesség több mint 3-szorosára nőtt. Lassuló ütemű, de továbbra is
növekedő trenddel kell számolnunk. Az ENSZ Gazdasági és Szociális Ügyek Főosztályának
(DESA) közepes szintű termékenységgel számolt prognózisa [2] szerint bolygónk lakosainak
száma 2055-re éri el a 10 milliárd főt, 2100-ra a jelenlegi érték 1,5-szeresére, az 1950. évinek
pedig közel 4,5-szeresére, 11,2 milliárdra fog emelkedni. A világ urbanizációs folyamatát
tekintve 1950-ben a népesség kevesebb mint 30%-a élt városokban. Ez az arány 2010-re
megfordult, 2018-ban a lakosságnak már 55%-a városi lakos. A prognózisok szerint ez a
tendencia a jövőben is folytatódni fog, és 2050-re várhatóan 68%-ra emelkedik a városlakók
aránya. Az Egyesült Nemzetek Szövetségének (ENSZ) demográfiai adatai szerint a Föld
népessége (ld. 1. ábra) látszólag növekszik (fejlődő országok, ahol sokan mélyszegénységben
élnek), de az iparosodott országok népessége csökken.
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1. ábra: A Föld népességének alakulása 1950-től 2050-ig [4]
Forrás: United Nations, 2015
Az ENSZ 1988 óta készít külön becslést a népesség országon belüli területi elhelyezkedésére,
a városi és vidéki, valamint a nagyvárosi agglomerációk lakosságára vonatkozóan. 2018
májusában tették közzé a világ urbanizációs folyamatának 2050-ig szóló számításait, amely az
előzőekben ismertetett, 2017. évi ENSZ népesség-előrejelzés bázisán készült [3]. A világ
urbanizációs folyamataira vonatkozó információk elengedhetetlenek a településfejlesztési
célok meghatározásához a városi és a vidéki területeken egyaránt. A városi népesség arányát a
gazdasági-társadalmi fejlődés egyik alapmutatójának tekintik. Ezért az urbanizáció időbeli és
térbeli növekedése jól jelzi a fejlődés alakulását. A városodás folyamata a városok számának
gyarapodásával, valamint lélekszámuk növekedésével jellemezhető. 1950-ben a világ
népességének még kevesebb mint 30%-a élt városokban. 2010-re ez az arány megfordult, a
városlakók száma meghaladta a vidéki lakosokét. 2018-ban már a népesség 55%-a városi
térségekben lakik. A világ városlakóinak összlétszáma az 1950. évi 751 millióról napjainkra
közel 4,2 milliárdra (5,6-szeresére), a vidéki népesség 3,4 milliárdra (mindössze a duplájára)
növekedett (ld. 2. ábra). Ez a tendencia a prognózisok szerint a jövőben is folytatódni fog: 2050ben a világ népességének már 68%-a városokban lakik majd [4].

2. ábra: A városi és vidék népessége földrészenként 1950-től 2050-ig [5]
Forrás: KSH, 2018
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A globalizáció egyik fő eszköze és egyben csatornája az 1990-es évektől az internet és a mobil
adatközlési technológiák robbanásszerű fejlődése. A számítógépek fejlődésével, egy idő után
létrehozták az internetet, a világot behálózó számítógépek hálózatát [6] [7]. A Web 1.0 az 1989től 2004-2005-ig terjedő időszakot öleli fel. Úgy is hivatkoznak rá, mint az információs
kapcsolatok időszakára. Más néven, ezt hívták a „csak olvasható web-nek" [8]. Az internet
korai napjaiban lehetőségünk volt információkat keresni és olvasni az interneten. A
felhasználók számára csak nagyon kevés interakciót biztosítottak a webhelyek, a weboldallal
való kapcsolat szinte lehetetlen volt, tartalomgyártás pedig még gyakorlatilag nem is létezett.
A webhely tulajdonosok nem akartak érintkezni az oldalukra látogatókkal, csak információkkal
akarták őket ellátni, bárkit, aki kíváncsi rá, az év bármely napjának, bármelyik válaszható
pillanatában. Látható tehát, hogy az internet hajnalán, a hálózat egy nagyon statikus, csak
olvasható, alig gyártható tartalmakkal operált. A weboldalokért korlátolt számú felelős
tartozott. Nem szerkeszthette őket bárki, csak az, akinek engedélye, hozzáférése volt. Az ő
feladatuk volt a webhely naprakészen tartása, és a friss tartalom eljuttatása a felhasználókhoz.
Az internet második generációja, a Web 2.0, amit úgy határozott meg, mint „olvasható és írható
web" [8]. Azonban rengeteg definíciója lett az évek alatt. A Web 2.0 egy revolúció a
számítástechnikai ipar kereskedelmi világában, aminek kiváltó oka, abban rejlik, hogy az
internetet, mint platform alkalmazzuk, és annak hajlandóságában, hogy megértsük az
eredményességhez vezető út szabályait ezen az új felületen. Azonban az alapvető különbség a
Web 1.0 és a Web 2.0 között az, hogy amíg az első generációnál kevés tartalom gyártó volt. Az
akkori internet használók legnagyobb többsége úgy viselkedett, mint a vásárlók a boltokban.
Válogattak a kínálatban, azonban nem tettek hozzá semmit. Míg a webkettőnél már bárkiből
lehet, az előző példánál maradva, eladó és vevő egyszerre. Számos technikai megoldást hoztak
létre azzal a céllal, hogy a felhasználók elől elgörgessék az akadályokat és segíthessék őket a
saját tartalomgyártásukban, ezzel maximalizálva a tömeges tartalom előállítást.

3. ábra: A Web 1.0, 2.0 és a Web 3.0 átalakulása [9]
Forrás: medium.com, 2018
Maga a Web 2.0 vagy, webkettő egy gyűjtőnév, ami internetes szolgáltatások tömkelegét
halmozza magába. Minden ilyen szolgáltatás, a közösség erejére épül. A felhasználók közösen
gyártják a tartalmat, vagy egymás információit osztják meg [9]. A webkettő demokratikus
természetét nagyszámú Niche-csoport (zárt, baráti közösségek) mutatja, akik bármilyen típusú
tartalmat, legyen az szöveg, videó, vagy hang, cserélhetnek, címkézhetnek, kommentálhatnak,
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linkelhetnek a csoport berkein belüli és a csoporton kívüli oldalakra. Az első közösségi média
oldalak szintén a webkettőn alakultak ki. Szinte el se tudjuk képzelni azt a világot, amikor ezek
a weboldalak még nem voltak a mindennapjaink részei. Az internet mára már közművé vált.
Nem telik el úgy nap, hogy ne néznénk meg mi történt a nagyvilágban. A legtöbb hírt már nem
az újságokból, a rádióból, vagy a tévéből szerezzük, hanem az interneten olvassuk, látjuk, vagy
épp a netes rádión halljuk. A mai háztartások megkövetelik a szolgáltatók felzárkózását, ez
látható szinte minden szolgáltatói szektorban. Bármit vennénk, előbb rákeresünk az interneten
a tulajdonságaira, véleményeket olvasunk róla, összevetjük mások tapasztalatait és ez alapján
döntünk. A vásárlás előtt, utána nézünk annak, hogy van-e olyan hely, ahol olcsóbban
megkaphatjuk az adott árut, vagy szolgáltatást. A Web 3.0 az előző kettő korszaktól eltérően
már nem csak embereknek készül és szintén nem csak emberek használják majd. Mára már
szinte bárhol a világon elérhető az internetes kapcsolat [9]. Napjainkra a globális
internetforgalom meghaladta az egy zetabájt - egy billió gigabájt - adatforgalmat. Csak a
Google-n keresztül 3.600.000 keresést végeznek percenként, egy éven belül pedig már négy
milliárd ember fog internet-hozzáféréssel rendelkezni. Elég csak a Facebookra gondolni, hiszen
2017-re már több mint kétmilliárd aktív felhasználója volt. A Web 3.0 egy hiperszemélyreszabott web, mely decentralizált és a felhasználók számára minden eddiginél több
lehetőséget biztosító virtuális környezet a kibertér. A népességrobbanás és az
információrobbanás hatására az új globális digitális világ kialakításának kérdéseivel, és
mindannyiunknak szembe kell majd néznie azzal a kihívással, hogy ez a rengeteg ember hogyan
élhet együtt szervezetten, hatékonyan, hogyan juthat hozzá a megfelelő típusú, minőségű és
biztonságos digitális és egyéb szolgáltatásokhoz, továbbá lesznek-e megfelelő kompetenciájú
és számú szakemberek, akik a szükséges rendszerek tervezésére, telepítésére és működtetésére
képesek lesznek.
2. Nyugdíjrendszerek problémája
A hosszú, betegségektől mentes és termékeny élet mindnyájunk vágya. A boldog és teljes
élethez elég a korábban említettek, vagy vannak még lehetőségek. Az Egyesült Nemzetek
Szövetségének (ENSZ) demográfiai adatai szerint a Föld népessége (ld. 1. ábra) látszólag
növekszik (fejlődő országok, ahol sokan mélyszegénységben élnek), de az iparosodott országok
népessége csökken. Európa, és Magyarország népesség már régóta nem növekszik, hanem az
előszámítások alapján csökken és öregszik. A népesség elöregedése megkérdőjelezi a
társadalmak képességeit a folyamatban lévő demográfiai változásokhoz való alkalmazkodásban
[10]. Az életszínvonal javulásával és a jobb egészségügyi ellátással a születéskor várható
élettartam is folyamatosan emelkedik a világon. 2050-re a 65 év vagy a felettiek aránya a
mostani 10%-ról duplájára, 20%-ra nő. 2050-re a az idősebb korosztály 80%-a alacsony
jövedelmű országokban él majd (ez mintegy 1,3 milliárd embert jelent), a világ lakosságának
70%-a pedig városokban. Ahhoz, hogy 2050-re mindenkinek jusson elegendő élelem, a mostani
termelést 70%-kal kell megemelni. 2025-től 2050-ig az idősebb emberek száma, duplájára, 1,6
milliárd főre nő, miközben a világ népessége csak 34%-kal nő ugyanezen időszak alatt.
Napjainkban a 60 vagy 65 évesek nagyon különböznek egymástól a fél évszázaddal korábbinál,
és valószínűleg nagyon különbözőek lesznek attól. Az emberek hosszabb ideig élnek,
egészségesebb életet élnek. Minden évben az emberek földrajzilag is eltérőek és a lakossági
alcsoportok között. Nem csak "40 az új 30", de ma "70 az új 60". A jövő fő gazdasági tényezői
a városok lesznek: 2050-re a világ teljes népességének 70%-a él majd városokban. A globális
urbanizáció és környezeti kihívások kérdései és az elöregedő (gyorsan öregedő népesség)
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társadalom problémája felveti a kérdést, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszerek fenntarthatóak
lesznek-e és az emberek számára megfelelő nyugdíjszínvonal rendelkezésre fog-e állni majd a
jövőben.
2017-ben közgazdasági Nobel-emlékdíjat kapott Richard H. Thaler, a viselkedési
közgazdaságtan egyik legnagyobb alakja szerint a nyugdíjrendszer problémáját az alábbiak
szerint lehet elképzelni [11] [12]:
,,A mai közgazdasági elmélet azt mondja, az ember most dönt arról, hogy mennyit fog keresni
élete hátralévő részében, aztán hogyan fogja kisimítani a fogyasztását. Mondjuk, mintha
bemondaná valaki, hogy 65 éves koráig dolgozni fog, 90 éves korában pedig meghalni, szóval
25 évnyi nyugdíjra lesz szüksége. Aztán elkezdené kiszámolni, hogy mennyit fog megtakarítani
milyen hozamszintekkel, aztán pont annyit is takarít meg utána, amennyit kiszámolt. Mindezzel
két nagy gond van:
1.) Az egyik, hogy ez a becslés kognitívan is igen nehéz feladat, a legtöbben azt se tudnák,
hogyan kezdjenek neki, egy képzett közgazdásznak is elég bonyolult kihívás.
2.) A másik, hogy ha meg is tudjuk ügyesen csinálni, és kijön, hogy mondjuk a havi jövedelmem
17 százalékát kell félretennem, akkor jönnek még csak az önkontrollproblémák. Néha ugyanis
akarunk, mondjuk új autót venni, és akkor arra az évre kevesebbet teszünk félre nyugdíjra. De
megnyugtatjuk magunkat azzal, hogy sebaj, majd jövőre teszünk félre.”
Az 1.) társadalmi kérdés, mely a nyugdíjrendszer fenntarthatóságára vonatkozik. A 2.) egyéni
kérdés, és a lesz-e megfelelő nyugdíjszínvonal a jövőben, pontosabban kielégítő és elegendő
járadék. Először az 1.) kérdésre keressük a megoldásokat. Az OECD országainak, melyek közé
Magyarország 1996 óta tartozik, alapvető célja, hogy segítse a tagállamok kormányait a lehető
legjobb gazdasági- és szociális politika kialakításában. Az 4. számú ábra a különböző nyugdíjfinanszírozási rendszerek összegző keretrendszerét foglalja össze. A magyar nyugdíjrendszer
jelenleg a pillérekből az alábbiakra támaszkodik [13]: I. pillér: hasonlóan a minimálbérhez, van
minimális nyugdíj is, amelynek mértéke a minimálbérhez hasonlóan törvényileg szabályozott.
Az öregségi nyugdíj legkisebb összege, közismert nevén a nyugdíjminimum a mindenkori
öregségi nyugdíj minimális összege, melynél alacsonyabb öregségi nyugdíjba senki sem
részesíthető, aki teljes öregségi nyugdíjra jogosult. A II. pillér: az állami nyugdíjrendszer
felosztó-kirovó módon működik és a III. pillér, mely tőkefedezet elven működik. A felosztókirovó rendszer kényelmes és kellemes, amíg a népesség és a gazdaság növekszik. A jelenlegi
magyar kötelező tb-rendszert a következő alábbi három probléma terheli, melyek a magyar
nyugdíjrendszer pénzügyi egyensúlyát hosszú távon fenyegetheti: társadalom öregedése,
foglalkoztatás alacsony foka, járulékok részleges fizetése. Az Unió tagországaiban egységesnek
mondható, az a törekvés, hogy a korai nyugdíjazás visszaszorítására és a munkavállalók
munkaerőpiacon tartására intézkedéseket tettek. A nyugdíjkorhatár emelése és hozzáigazítása
a várható élettartam emelkedéséhez, több pilléren nyugvó nyugdíjrendszerek működtetése a
nyugdíjak összegének csökkentése. A végrehajtandó nyugdíjreformok célja a fenntartható és
megfelelő nyugdíjak biztosítása. A megfelelőség pedig azt jelenti, hogy megfelelő nagyságú
összeget biztosít az időskori elszegényedés elkerülése érdekében. A cél a kockázat megosztása,
ugyanis olyan nyugdíjrendszer nem hozható létre, mely független a demográfiai változásoktól
és a nemzetközi gazdasági folyamatoktól. A kockázatmegosztásnak a kormány és az egyének
között is működnie kell. A kormány által meghatározott első pillérnek (a társadalombiztosítási
nyugdíjnak) garantálnia kell, hogy az emberek részére minimum olyan összeget biztosít, amely
véd az elszegényedéstől [14]. Az egyének felelőssége viszont a saját megtakarításokra, a
különböző felhalmozásokra vonatkozik, amit megfelelő előrelátással és a jövő iránti
felelősséggel kell összegyűjteni.
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48. ábra: A különböző nyugdíjfinanszírozási rendszerek összegző keretrendszere [15]
[16]
Forrás: saját szerkesztés, 2019
A kockázatmegosztás a felosztó-kirovó rendszerben a generációk között is jelentkezik,
valamint kockázatmegosztásról beszélhetünk akkor is, amikor a nyugdíjrendszerek átalakítása
azért történik, hogy a járadékmeghatározott (defined benefit, DB) rendszerekről áttérés legyen
a járulékmeghatározott (defined contribution, DC) és az elvi számlák (notional accounts, NDC)
rendszerekre (lásd 5. ábra).

5. ábra: A nyugdíjazási jövedelemszerzés szerkezete [17] [18]
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Forrás: OECD, 2017
A makro- és mikroszimulációt az európai uniós országaiban és Magyarországon is régóta
használják a gazdasági folyamatok projekciós számításainak elvégzéséhez és ellenőrzésére [15]
[16] [17] [18] [19] [20] [21]. Az 1. táblázat, az Európai Bizottság 2017-as előszámítások [17]
összefoglalását tekintve, továbbá az Európai Bizottság korábbi 2009, 2012 és a 2015-ös [18]
[19] [20] jelentéseiben szereplő előszámítások alapján elmondható:
1. táblázat: Európai Bizottság makrogazdasági előszámítások az Európai Unióra (EU) és
Magyarországra (HU)
EU -lakosságának száma
{millió}
HU - lakosságának száma
{millió}
EU - Lehetséges GDP
növekedési ütem
HU - Lehetséges GDP
növekedési ütem
EU nyugdíjkiadások
{GDP %-ban}
Magyarország
nyugdíjkiadások {GDP
%-ban}

2016

2020

2030

2040

2050

2060

2070

510,9

516,1

524,1

528,5

528,4

524,4

520,3

9,8

9,8

9,7

9,5

9,3

9,1

8,9

1,3

1,4

1,3

1,3

1,5

1,5

1,5

1,9

1,9

2,1

1,2

1,5

1,3

1,3

10,4

10,7

10,5

11,4

12,5

13,2

13,1

10,6

10,9

10,7

12,8

13,8

14,2

14,1

Forrás: saját szerkesztés, Európai Bizottság, 2017
Európai Unió és Magyarország népesség már régóta nem növekszik, a gazdaság növekedése
megtorpant, és a nyugdíjkiadások pedig növekedhetnek majd az előrejelzések alapján.
Számítások alapján lesz nyugdíj 2050-ben, de nem lesz elegendő a megszokott
életszínvonalhoz az állami alapnyugdíj. Jelenleg 100 aktív kereső 38 nyugdíjast tart el, 2050-re
az előrejelzések alapján 100 aktív keresőre 88 nyugdíjas fog jutni. Az előrejelzések alapján a
szakemberek a vegyes rendszert javasolják az állampolgároknak [22]. A jelenlegi
nyugdíjrendszerben az időskori megélhetés biztosításának egyik kiegészítő eleme lehet,
önkéntes nyugdíjpénztár választása. Az önkéntes-nyugdíjpénztárt vagy a magánnyugdíjpénztár lehetővé teheti azt, hogy a nyugdíjba vonuláskor képesek legyünk megőrizni az
aktív éveinkben megszokott életszínvonalat. Ezek az intézmények egészítik ki az egyéb
nyugdíjcélú megtakarításokat, mint például a nyugdíjbiztosítást [23].
3. Nemzetközi és hazai felmérések a pénzügyi tudatosság szerepével kapcsolatban
A továbbiakba bemutatunk néhány nemzetközi és hazai felmérést és kutatást eredményét a
pénzügyi tudatosság és öngondoskodással kapcsolatban. Az OECD definíciója szerint „a
pénzügyi tudatosság olyan képesség, ami lehetővé teszi a pénzügyi források hatékony
gyarapítását, nyomon követését és felhasználását oly módon, hogy az hozzájáruljon mind az
egyén, mind a családja, mind vállalkozása jólétének és gazdasági biztonságának
megerősítéséhez.” E megközelítés szerint (lásd 6. ábra) a „pénzügyi jóllétet” (financial
wellbeing) elsősorban az egyén megfelelő, pozitív magatartása biztosíthatja, ezért a pénzügyi
képzés végső soron akkor sikeres, ha eléri a magatartás módosítását. A pénzügyi intelligencia
ugyanis nem adottság, hanem fejleszthető [24]. OECD 2015-ben készült elemzés [24] 17
országra terjedt ki. Az eredmény Magyarország tekintetében lehangoló: a magyar
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háztartásoknak mindösszesen 25 %-a rendelkezik saját költségvetéssel, ezzel a legrosszabbul
teljesítő ország vagyunk. Ugyanez a helyzet a megtakarítási hajlandóság, pénzügyi termékek
közötti előzetes összehasonlítás, és a hosszútávú befektetések tervezése kérdésében is. Allianz
Global Wealth Report 2018 [25] szerint a háztartások pénzügyi vagyona 7,7%-kal nőtt éves
összevetésben, mellyel így a globális bruttó pénzügyi eszközök értéke meghaladta a 168
ezermilliárd eurót. A részvényekben lévő vagyon nőtt a legdinamikusabban tavaly 12,2%-kal,
amivel a teljes vagyonportfólió 42%-át adták már a részvények december végén. Ezt követően
népszerűek még a biztosítási és nyugdíjmegtakarítások a vagyonportfólión belül 29%-os
részesedésükkel, ez a kategória egy év alatt több mint 5%-kal nőtt. Az egyes régiók
reálértelemben vett vagyonnövekedése nagyobb eltérést mutat, ha figyelembe vesszük az
inflációt is, amelynek a legnagyobb hatása a kelet-európai és latin-amerikai magánvagyonra
van. Ezekben a régiókban az éves átlagos vagyonnövekedés, figyelembe véve az inflációt is,
3,8% és 5,3%-ra csökken a 9,8 és 11,1% helyett. A háztartások adóssága 6%-kal nőtt tavaly,
ugyanakkor a GDP-hez viszonyított adósságállomány az erős gazdasági növekedésnek
köszönhetően csak kevéssel emelkedett.

6. ábra: Az anyagi jólét (kék) és a jóllét, azaz a boldogság (piros) szintjének változása
Forrás: Európai Környezeti Információs és Megfigyelő Hálózat honlapja, 2017
A globalizáció elmúlt két évtizedben látott felgyorsulása egy új vagyoni középosztály
felemelkedését hozta magával, ami 2017 végére 1,1milliárd embert foglalt magában, a
legnagyobb hozzájárulást ehhez Kína adja. 2000óta mintegy 500 millió kínai csatlakozott a
globális középosztályhoz, és mintegy 100 milliónyian tartoznak mára vagyonuk alapján a
felsőosztályhoz. Továbbra is extra magas a vagyon globális koncentrációja, a leggazdagabb
10% kezében van a vagyon 79%-a, igaz, ez a szám 2000-ben még 90% volt. A kelet-európai
régió EU-s tagországaiban tavaly 6%-kal nőtt a lakossági vagyon, ami elmarad a 2016-os közel
8%-tól. Összességében a háztartási vagyon 80 milliárd euróval 1300 milliárdra nőtt tavaly,
ennek a növekedésnek a 42%-a a hozamnak köszönhető, a fennmaradó rész pedig a friss
tőkebeáramlásnak. A lakossági vagyon nagy része, mintegy 44%-a továbbra is bankbetétben
van Kelet-Európában, fejenként átlagosan 300 eurót tettek a régió lakosai bankbetétbe tavaly.
Ezzel együtt a bankbetétekben lévő háztartási vagyon több mint 5%-kal nőtt egy év alatt és 592
milliárd eurót tett ki. A régióban Magyarország rendelkezik a negyedik legnagyobb fejenkénti
nettó pénzügyi vagyonnal, minket az észtek, a csehek és a szlovákok előznek meg. A keleteurópai EU-s országok tőzsdeindexei közül egyedül a magyar, a lengyel, az észt, a lett és a
litván tőzsde tudott emelkedést felmutatni a 2017-es értékekhez képest. A Nemzetgazdasági
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Minisztérium (NGM) által 2017-ben végeztetett hazai kutatás [24] eredményei pozitívabb képet
mutatnak a 2015-höz képest. De még így is van miben fejlődnünk. A megkérdezettek több mint
fele (53,5%) válaszolta azt, hogy megtervezi havi kiadatásait és rendelkezik saját
költségvetéssel, de a magyar háztartások 33,5%-a egyáltalán nem takarít meg. Még mindig
jelentős azok aránya (25,9%), akik otthon tartják a spórolt pénzüket. A nyugdíjuk tekintetében
teendő öngondoskodás vonatkozásában egyelőre nem előrelátóak a magyarok, nagy részük,
68,2% továbbra is csak az állami nyugdíjból tervezi finanszírozni idős kori kiadásait. K&H
ifjúsági index (19 és 29 év közötti fiatalok között végzett kutatás- 2018 Q2) [26] összes
megkérdezett fiatal 44% - rendelkezett megtakarítással, ami illik a 2017 hasonló időszaka óta
tapasztalt mérsékelten növekvő tendenciába, 52% - rendelkezik megtakarítással az aktív
keresők esetében. Megtakarítási viselkedés 27 % - jellemző a leginkább tudatos attitűd, ők
minden hónap elején félretesznek egy adott összeget, 31 % - csak alkalmanként takarít meg,
amikor épp úgy alakul, hogy maradt pénzük a hónap végén, 22 % - semmilyen módon nem
takarít meg. A megtakarítások hiánya (nem tesz félre valamilyen összeget minden hónapban)
jellemző 43% - munkanélküliekre, 31% - nyugati megyékben élőkre, 13% - Budapestre élők.
Megtakarítási célok 51% - lakásvásárlás, 43% - nagymértékben nőtt azok aránya, akik nem
említettek konkrét célt, csak általános tartalékot. Megtakarítások 389 ezer forint volt a
megtakarítások átlaga, Az összeg pedig az iskolai végzettség növekedésével együtt emelkedik.
270 ezer forint megtakarítása van az alacsonyabb iskolai végzettségűeknek átlagosan, 1,7 millió
forint megtakarítás van a magasabban képzett válaszadóknak átlagosan. OTP Nyugdíjpénztár
2018 felmérése (OTP Öngondoskodási index 2018) [27] az 1997 után születettek, vagyis a Z
generáció 44 százaléka gondolja azt, hogy többnyire csak nehézségekkel fog szembenézni
nyugdíjasként, míg az idősebb nemzedék, az Y generációhoz tartozók 56 százaléka számít
küzdelmes időskorra. 61 százalékuk le is mondott a gondtalan öregségről, a fiatalabb
nemzedéknek viszont csupán 47 százaléka számol azzal, hogy nyugdíj mellett is dolgozni fog.
Mindkét korosztályban kevesen terveznek időskori munkavégzést kedvtelésből: a pályájuk
elején állók 15,6 százaléka, a pályaválasztás előtt álló vagy még tanuló fiatalok 21,2 százaléka
gondolkodik ebben. A fiatalok jelentős része élethosszig tartó munkára számít. A fiatalok
felismerték a pénzügyi tervezés jelentőségét és belátják, hogy idejében meg kell alapozniuk a
nyugdíjas éveiket.
4. Az öngondoskodás szerepe döntéseinkben
Mint a korábban ismertetett kutatásokból és a felmérésekből kiderül a pénzügyi tudatosság és
az öngondoskodás (megtakarítások) szerepe nagyon fontos lesz a jövőbeni
nyugdíjbiztonságunk megteremtésében, a megfelelő nyugdíjszínvonalunk elérésében. A saját
primer kutatás, melyet ismertetünk a közvetlenül a személyek jelenlegi és jövőbeni állapotára
is irányul. Kíváncsiak vagyunk, hogy a válaszadókat mi irányítja az öngondoskodás döntésig,
milyen szokások, folyamatok befolyásolták a döntését, pontosabban mi motiválta a vizsgált
nyugdíjrendszer kiválasztása mellett. A kérdőíves kutatás segítségével megvizsgáltuk a
válaszadókat, hogy milyen döntési lehetőségek állnak rendelkezésre a jövőben lehetséges
nyugdíjjal kapcsolatban. A kutatás vizsgálja, hogy az öngondoskodás, mint nyugdíjkiegészítő
pillér mennyire kap szerepet ma a köztudatban és döntéseinkben, továbbá milyen lehetséges
nyugdíjrendszert tartanak kívánatosnak a jövőben, miből fog állni a jövő nemzedéknek
nyugdíja.
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2. táblázat: A kitöltők statisztikai adatai
A válaszadók száma [n]
Férfi
Nő
Életkori átlag [év]

500
270
230
31

Forrás: saját szerkesztés
A kutatás abból az alapvető feltételezésből indul ki, hogy az emberek a nyugdíjjal kapcsolatban
félelemmel, bizonytalansággal gondolnak. Az előző fejezetek alapján belátható, hogy a
felosztó-kirovó rendszer válságban van, így a nyugdíjrendszer II. pillére, az öngondoskodás
napjainkban egyre nagyobb figyelmet kap. Az öngondoskodás segít megőrizni anyagi és
személyes függetlenségünket, valamint családunk iránti felelősségvállalásunkat is kifejezi. A
döntéseink mögött lévő motivációk mélyebb megértéséhez a faktoranalízis statisztikai eljárás
egyes részeit használtam fel, mely napjainkban nagyon elterjedt számítógépes módszer a
személyiség feltérképezésében [28] [29] [30] [31] [32]. A kérdőív adatainak feldolgozását és a
statisztikai számításokat az SPSS szoftver [33] [34] segítséggel történt. Az online kérdőíves
kutatás 2017-ben történt. A kérdőívet a válaszadók online formában a kerdoivem.hu (link:
http://www.kerdoivem.hu/kerdoiv/927511662/) segítségével tölthették ki. A 2. táblázat alapján
a válaszadók száma összesen 500 fő (n=500) volt. Alapvető kérdéseim, amire kerestem a
válaszokat a nyugdíjrendszerek, nyugdíj célú megtakarítási formák és öngondoskodás,
nyugdíjbiztonság tervezéséhez kapcsolódtak, mivel ezek az elemek, amik meghatározzák
jövőbeni egzisztenciánk pénzügyi hátterét, vagyis az öngondoskodásunk mértékét. A kutatáson
belül 3 csoportba lettek osztva a válaszok:
1. Nyugdíjrendszerekről ismeret (kötelező, önkéntes);
2. Pénzügyi előtervezés (megtakarítások különböző jellemzői);
3. Öngondoskodás szerepe (személyiség feltérképezése).
A fenti három csoportot a kvalitatív kutatás külön elemzi. A három csoportot számos statisztikai
értékelésnek vetettük alá, mint például átlagok, gyakoriság, kereszttábla. Jelen tanulmányban
csak az állami nyugdíj és az öngondoskodás szerepét vizsgáljuk meg. A kérdőív kérdéseire adott
válaszok alapján a válaszadók alapvetően tájékozottak a nyugdíjrendszerrel kapcsolatban, de a
jelenlegi állami nyugdíjrendszert a válaszadók 92,2% nem tartja stabilnak. Ezzel szemben a
nyugdíj elő takarékosságban inkább bíznak, a válaszadók 65,2% igen válasza alapján.
Nyugdíjbiztosítással válaszadók közül csak 15,6% rendelkezik, addig nyugdíj elő takarékosság
valamilyen formájával a válaszadók 96,2% rendelkezik. Az eredményekből is igazolni látszik,
hogy a pénzügyi megtakarítások fontosak a válaszadóknak.
3. táblázat: A kor szerepe a nyugdíj célú megtakarításoknál

KORA
[év]

15-19
között
19-28
között
29-48
között
49 felett
Összesen
Százalék [%]

NYUGDÍJ
MEGTAKAKARÍTÁSSAL
RENDELKEZIK
Igen
Nem
1
63

Összesen
64

48

162

210

100

73

173

33
182
36,4

20
318
63,6

53
500
100
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Forrás: saját szerkesztés
A 3. táblázat segítségével további belső összefüggések látható, például az előtakarékoskodás
kor szerinti eloszlásban, a 29-48 év közöttieknek fontos az előtakarékoskodás. Az 4. táblázat
segítségével további belső összefüggések látható, a nyugdíj előtakarékoskodás optimizmus
szerepe között. A nyugdíj elő takarékosság az optimista férfiak számára fontosabb a nagyobb
324 igen válaszok miatt, mint a hasonló tulajdonságú nők számára.
4. táblázat: A kor szerepe a nyugdíj célú megtakarításoknál

Darab
% OPTIMISTA
Igen
% NYUGDÍJD
ELŐTAKARÉKOSSÁG
% Összesen
OPTIMISTA
Darab
% OPTIMISTA
Nem
% NYUGDÍJD
ELŐTAKARÉKOSSÁG
% Összesen
Darab
% OPTIMISTA
Összesen
% NYUGDÍJD
ELŐTAKARÉKOSSÁG
% Összesen

NYUGDÍJ
ELŐTAKARÉKOSSÁG
Férfi
Nő
324
12
96,4%
3,6%

Összesen
336
100,0%

67,4%

63,2%

67,2%

64,8%
157
95,7%

2,4%
7
4,3%

67,2%
164
100,0%

32,6%

36,8%

32,8%

31,4%
481
96,2%

1,4%
19
3,8%

32,8%
500
100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

96,2%

3,8%

100,0%

Forrás: saját szerkesztés
5. Következtetések
A pénzügyi kultúra, különösen annak személyiség-, attitűd- és viselkedésbeli komponenseinek
vizsgálata a 2008-as gazdasági világválság óta növekvő figyelmet kap. A pénz, valamint a pénz
kezelése és használata része életünknek, de nem mindenki viszonyul azonosan hozzá. A
pénzhez és a pénzügyekhez való viszony vizsgálata a közgazdászokat, a pszichológusokat, a
szociológusokat és egyéb tudományágak művelőit is foglalkoztatja. Az előrejelzések szerint a
jelenlegi nyugdíjrendszerek világszerte súlyos társadalmi és gazdasági problémákat okozhatnak
társadalmunk gyors öregedése miatt. A jelenlegi felosztó-kirovó rendszer annak ellenére, hogy
válsággal küzd, az előrejelzések alapján valószínű maradni is fog valamilyen formában. A
szakemberek a vegyes rendszer mellett érvelnek, de mint láthatjuk sok lehetőség közül lehet
választani és még nincs általánosan elfogadott koncepció, amit mindenki jónak látna. Az állami
nyugdíj kötelező jellege miatt választási lehetőség azon a területen nincsen. Az ezt kiegészítő
lehetőségeknél, mint pl. az önkéntes és magán célú megtakarítási formáknál alapvetően
jövedelmünk mértéke és emocionális döntéseink határozzák meg, melyik megtakarítási formát
vagy formákat választjuk. Számos kutatási és közéleti forrás időről-időre arra hívja fel a
figyelmet, hogy Magyarországon mind a lakosság pénzügyi ismereteit, mind pedig azok
gyakorlati alkalmazását tekintve elmaradás tapasztalható a fejlett országokhoz képest. Az egyén
számára a pénzügyi kultúra és tudatosság jövőbeni megélhetésük szempontjából kiemelkedően
fontossá fog válni. A megtakarítás és a kockázatvállalás egyre fontosabb szerepet tölt be
döntéseinkben. A tanulmány rávilágított arra is, hogy érdemes kis összegeket is havonta
félrerakni, melyek évek múlva összegyűlve, akár még a milliós határt is elérheti, és így szükség
esetén biztosíthatja a pénzügyi biztonságunkat.
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Absztrakt
Az irodák kialakítása az elmúlt évtizedekben sokat változott, egyre nagyobb hangsúly került a
tudatos tervezésre. A helyiségek felosztásában, berendezésében, valamint a munkakörnyezet
elrendezésében megjelentek a társadalmi, foglalkoztatói és munkavállalói igények egyaránt. A
változás több okra is visszavezethető.
A menedzsment hajlandó nagyobb összeget költeni az irodák kialakítására, hiszen a jó
környezet pozitív hatással van az alkalmazottak teljesítményére, mely hozzájárul a szervezet
sikerességéhez, nyereségéhez. A monoton, irodai munkavégzés hosszútávon kárt okozhat az
egészségi állapotban. A kellő odafigyeléssel, ergonomikusan kialakított környezet támogathatja
az alkalmazottak fizikai és mentális állapotát, valamint formálhatja az egészségtudatot.
A divatosan, szinte minden igényt kielégítő irodák versenyelőnyt is jelentenek a jelenlegi
munkaerő megtartásában, valamint az új belépők megszerzésében. Az egyedi elképzelések
alapján kialakított munkahelyek egyfajta pluszt adhatnak a cég arculatának, mely a potenciális
munkavállalók toborzásakor előnyt jelenthet.
A digitalizáció és az internet elterjedése átalakította a munkavégzés formáját és jellegét. Új,
kisebb, kompaktabb számítógépek jelentek meg a piacon, melyekhez már nem szükséges a
hatalmas íróasztal. Dolgozhatunk okostelefonról, amit bárhova magunkkal tudunk vinni, így
saját iroda sem feltétlenül szükséges. Ezzel szemben megnövekedett a közösségi terek iránti
igény, így egyre több irodaház rendelkezik kávézókkal, közös étkezdékkel, játék szobákkal.
A változást generáló tényezők között szerepel a környezettudatosság kérdésköre is, mint
társadalmi elvárás. Ez jóval több annál, minthogy a munkahely odafigyel a szelektív
hulladékgyűjtésre vagy újrahasznosított papírt használ. Hosszútávú cél a tudatformálás, az
alkalmazottak környezettudatosságra nevelése.
Az ideális iroda kialakításakor számos tényezőt figyelembe kell venni. A tanulmány célja
bemutatni, hogy napjainkban mi jellemző egy dolgozóbarát, egészséges, dizájnos munkahelyre.
Kulcsszavak: ergonómia, egészséges munkahely, környezettudatosság, irodai munkakörnyezet
1. Bevezetés
A 21. század az intenzív fejlődés és az állandó változások korszaka, melynek hatásait a munka
világában is érzékeljük. Általános munkarend mellett is előfordul, hogy napi 8 óránál többet
dolgozunk, többet vagyunk az irodában. Mivel a hétköznapok jelentős részét a munkahelyen
töltjük, a munkavégzés közvetlen (személyes) és közvetett környezetének kialakítása fontos
szerepet kell kapjon a szervezeti döntésekben. A társadalom még aktív tagjainak öregedése, a
Z generáció munkába állása, a piacon jelentkező munkaerőhiány, a jó szakemberek
megtartásának problémája, a foglalkoztatási viszonyok átalakulása megköveteli az irodák
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elhelyezkedésével, berendezésével és eszközeinek kialakításával kapcsolatos kérdések
aktualitását.
A helytelenül elrendezett munkafelületek, a rosszul megválasztott bútorok hosszútávon a
munka minőségére és hatékonyságára is kihatnak. Dolgozói szinten megjelenhetnek a
rendszeres számítógépes munkavégzés okozta betegségek ([3], [13]), melyek megelőzése
tovább erősíti az irodai ergonómia kiemelt szerepét.
Jelen tanulmány általános irányelveket tesz arra vonatkozóan, hogy milyen szempontokat
érdemes figyelembe venni a közvetlen és közvetett irodai munkakörnyezet kialakításakor,
bemutatja a munkahellyel kapcsolatos elvárások generációs különbségeit, valamint bemutat
néhány menedzsmentre ösztönzőleg ható, iroda kialakítást támogató projektet.
2. Szakirodalmi kitekintés
2.1 Az irodák kialakításának jogi háttere
Az irodai környezet elrendezéséhez kapcsolódó irányelveket a képernyő előtti munkavégzés
minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI.3.) EüM rendelet
szabályozza. A jogszabály kiterjed azon dolgozókra, akik naponta minimum 4 órán keresztül
monitorhoz (képernyőhöz) kötött munkát végeznek. Ebben az esetben a munkáltatónak a
munkafolyamatokat úgy kell szerveznie, hogy óránként legalább 10 perces (össze nem vonható)
munkaközi szünetet tarthasson a dolgozó, valamint a napi 6 órát semmi esetre se haladja meg
a képernyős munkavégzés. A kiadott kormányrendelet továbbá szabályozza a képernyős
munkakörnyezet kialakítását is, melynek elemeit és a hozzájuk kapcsolódó követelményeket az
1. táblázat mutatja be.

1. táblázat: A képernyős munkahely kialakításának minimális követelményei
Berendezések
Képernyő A látható jelek felismerhetők, a kép stabil és villódzásmentes,
állítható a fényerő és a kontraszt, szabadon dönthető és elfordítható.
Billentyűzet Monitortól különálló, dönthető, előtte van elegendő hely a csuklónak,
megkülönböztethető és jól olvashatóak a jelek.
Munkaasztal vagy A felület nem fényes, nagysága elegendő a monitornak,
munkafelület billentyűzetnek, iratoknak valamint az egyéb csatlakozó eszközöknek,
biztosított a rugalmas elrendezés lehetősége.
Munkaszék Stabil, biztosítja a könnyű és szabad mozgást, könnyen állítható a
szék magassága, a támla dönthető, igény esetén lábtámaszt kel
biztosítani.
Környezet
Térkövetelmények Elegendő hely van a szabad mozgáshoz.
Megvilágítás A kielégítő megvilágítás biztosított, megfelelő a kontraszt, a
képernyőn való tükröződés és fényvisszaverés elkerülése érdekében a
munkafolyamatok összeszervezése indokolt.
Tükröződés és A képernyős munkahelyek tervezésekor ügyelni kell a tükröződés
fényvisszaverődés elkerülésére, valamint az ablakokat igazítható takaróeszközökkel kell
ellátni a nappali erős fény miatt.
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Zaj Az elrendezéskor figyelemmel kell lenni, hogy a munkavégzés során
fellépő zajhatások ne legyenek zavaró hatással a figyelemre és
beszédre.
Klíma Páratartalom megfelelő szintű biztosítása, valamint a berendezések
nem fejleszthetnek akkora hőt, hogy diszkomfort érzet alakuljon ki.
Sugárzás Óvni kell a használót minden sugárzástól, mely az egészségre káros
lehet.
Ember-gép kapcsolat
Szoftver Feleljen meg a feladatnak, rugalmasan alakítható legyen, adjon
visszajelzést a teljesítményről, vegye figyelembe a szoftver
ergonómia követelményeit.

Forrás: Saját szerkesztés
Az irodák kialakításakor egy másik jogszabályt is figyelembe kell venni. A munkahelyek
munkavédelmi követelményeinek minimális szintjével a 3/2002. (II.8.) SzCsMEüM együttes
rendelet foglalkozik. A rendelet olyan kérdéseket szabályoz, mint például az épületen belüli
menekülési utak kialakítását, a hulladékkezelést, az irodák hőmérsékletét, azok megvilágítását,
a nyílászárók elhelyezkedését, a szellőztetést, a zajártalmak csökkentését, valamint a
pihenőhelyek kialakítását.
2.2 Az ergonómia szerepe
A témához talán legközelebb álló tudományterület az ergonómia, így a munkahelyek
kialakítása, a munkafelületek elrendezése előtt érdemes fellapozni néhány, fontosabb
szakirodalmat ([1], [6]). Sanders és McCormick [11] meghatározása szerint, az ergonómia
összefoglalja azokat az ismereteket (emberi viselkedésről, képességről, korlátokról), amelyeket
figyelembe kell venni a munkakörnyezet megtervezésekor, hogy ezáltal a munkavégzés
hatékony, kényelmes és biztonságos legyen.
Az emberi test méreteit az antropometria részletezi. Ez a tudományterület a munkaállomások
fizikai dimenzióinak meghatározásával, a bútorok és berendezések elrendezésével, a
munkavégzés során tapasztalható mozgási tartományok méreteivel (magasság, szélesség,
mélység, szögek) foglalkozik [7]. Az 1. ábra azt szemlélteti, hogy asztalnál történő
munkavégzés során milyen elérési tartományokat célszerű figyelembe venni az optimális
munkakörnyezet kialakításakor.
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1. ábra: Az elérési tartományok által meghatározott optimális munkakörnyezet
kialakítása (cm-ben)
Forrás: Sanders – McCormick ([11], 432. o.)
Az irodai munkavégzés ergonómiája nem újkeletű dolog, számos tanulmány lehet a
segítségünkre az ülő munkakörnyezet kialakításában. Béleczki és társai [4] már a századforduló
előtt foglalkoztak az ülőmunka fiziológiájával, az ülő munkahelyek kialakításának elveivel és
elemeivel. Munkájukban bemutatásra kerül néhány széktípus értékelése, valamint ipari és
irodai ülő munkahelyek kialakítása. Speciális irodai ergonómiával Kroemer [10] is
foglalkozott, értekezésében megemlítve a rosszul kialakított munkahelyek miatt fellépő negatív
hatásokat is.
3. A jövő munkavállalói
3.1. Munkaerőpiaci jellemző
Az irodák dolgozóbarát, ergonomikus kialakítása nem olcsó, komoly pénzügyi befektetést
igényel, a környezettudatos és divatos munkahelyek berendezése így elsősorban a
versenyszférában lehet jellemző. A munkakörnyezethez kapcsolódó igények korosztályonként
eltérhetnek, azonban törekedni kell azok kielégítésére, mivel ezáltal nagyfokú versenyelőny
érhető el a munkaerőpiacon.
Ahhoz, hogy a foglalkoztatók felkészüljenek a jelenlegi és a potenciális dolgozók elvárásaira,
célszerű megvizsgálni, mely generáció milyen mértékben van jelen a munkaerőpiacon. A
Központi Statisztikai Hivatal által gyűjtött adatok [9] alapján az elmúlt 4 év hazai
foglalkoztatási rátájának korcsoportok szerinti alakulását az 2. táblázat részletezi.
2. táblázat: Foglalkoztatási ráta korcsoportok szerint, nemenként (%)
Korcsoport
Időszak

20–24

25–29

30–34

35–39

40–44

együtt
2015. I–IV.
2016. I–IV.

43,3
47,4

73,6
75,5

77,2
78,7

81,3
82,2

85,2
86,9

2017. I–IV.

49,1

77,5

79,6

82,8

88,0

2018. I–IV.

49,2

77,6

79,4

83,1

88,1

Forrás: KSH [9]
A táblázat értékei alapján látható, hogy az elmúlt években fokozatosan növekedett az Y és Z
korosztályok foglalkoztatási szintje. A Z generáció tagjainak (20-24 évesek) foglalkoztatási
rátája 2015 és 2018-as éveket vizsgálva 5,9 százalékpontot emelkedett, vagyis jelenlétük a
munkaerőpiacon jelentősnek mondható.
Hazánkban a Baby boom, az X, az Y, és a Z generáció tagjai vannak foglalkoztatva. A
generációs különbségek vizsgálatával, azok munkaerőpiaci hatásaival számos szakirodalom
foglalkozik ([12], [14], [15]). Az X generáció tagjai 1965-1980 között születtek, aktív dolgozók
a munkaerőpiacon. A jövő munkavállalói az Y (1980-1995 között születtek) és a Z (1995-2000
között születtek) generáció tagjai közül kerülnek ki. Az Y korosztály részben már jelen van a
dolgozók között, a felmerülő igényekre már felkészültek a foglalkoztatók. A kihívást a Z
generáció tagjainak munkába állása jelenti majd, hiszen az ő esetükben még csak részben
világos mit várnak el, mivel nyerhetők meg, mire legyen figyelemmel a munkaadó ([5], [8]).
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3.2. Y és Z generációs elvárások
Az elkövetkezendő években egyre több munkavállaló kerül majd ki az Y és Z generáció tagjai
közül. Fontos, hogy a szervezetek előre tájékozódjanak arról, hogyan viszonyulnak majd a
dolgozók a munka világához.
Az Y generáció tagjai elsősorban a pénz miatt dolgoznak, jellemző rájuk a multikulturális
életvitel, nem idegen számukra a digitalizáció. Ez természetesen hatással van a munkavégzésük
jellegére is. Már náluk is megjelenik (majd a Z generációnál erősödik) a 24/7-es munkavégzés,
azaz a hét minden napján, minden órában elérhetőek, azonban ezért cserébe rugalmasságot
várnak el a munkaidőben, vagyis bármikor mehessenek bárhová. Ezen generáció tagjainak
fontos, hogy a munkahelyen legyenek közösségi terek, jó infrastruktúra, megfelelő szolgáltatási
környezet (boltok, éttermek).
Az Z generáció tagjai már abszolút net használók, a virtualizáció világában élnek. Képesek a
párhuzamos munkavégzésre (multi-tasking), értékrendjükben szerepel a javak megosztása, a
környezetvédelem. Jellemzi őket a túlzott magabiztosság, a nagy elvárások amellett, hogy
munkatapasztalatuk még nem jelentős. Céljuk a folyamatos fejlődés, a tapasztalás, hogy
értékesek legyenek a szervezet számára. Ha valamivel nem elégedettek, gyorsan váltanak. A
munkahelyekkel kapcsolatban megjelenik az az elvárásuk, hogy könnyen megközelíthető
legyen akár egyénileg, akár tömegközlekedéssel. A kialakított irodák berendezése, elrendezése
fontos a számukra, szeretik az otthonos stílust, a design bútorokat, hogy elmondhassák „cool”
helyen dolgoznak.
4. Milyen a jó irodai munkakörnyezet?
4.1 Közvetett irodai környezet kialakítása
Mitől lesz egy iroda egészséges? A kérdés megválaszolása összetett feladat, ahol figyelemmel
kell lenni az előírásokra, lehetőségekre, pénzügyi keretre, elvárásokra stb.
Egészségtelen egy iroda, ha a belső levegőztetés nem megfelelően van kialakítva. A rossz
szellőztető rendszer eredménye lehet a belső nedvesedés, penész kialakulása, mely hosszútávon
betegségeket, asztmát okozhat. A nem optimális világítás szintén egészségkárosodáshoz
vezethet, valamint befolyással bír a munkahatékonyságra is. A külső, hangos zajforrások, a
szélsőséges hőmérséklet hatással van a dolgozók egészségi állapotára, teljesítményére. A rossz
irodai infrastruktúra kialakításához kapcsolódóan jelent meg a „sock building syndrome”
(SBS), vagyis „betegépület szindróma”, mely azon betegségeket tartalmazza, amelyek
hosszútávon tapasztalhatók az adott környezetben.
Az egészséges irodában a belső levegő mindig tiszta, folyamatosan frissül. A belső légtér
automatikus illatosítása is előfordulhat, mely során nyugtatólag vagy frissítőleg ható
illatanyagok kerülnek a levegőbe. Az optimális világítás és hőmérséklet biztosítása, a
zajforrások elszigetelése (azokkal történő kollaboráció) szintén kiemelt szerepet kap a
munkakörnyezet kialakításában. A technológiai fejlődésnek köszönhetően ma már érzékelő
szenzorok helyezhetők el a térben, amelyek szabályozzák az adott terület hőmérsékletét vagy
világítását. A kihasználtság függvényében ezek működhetnek automatikusan vagy
távvezérléssel is. Az optimális, természetközeli, napszakoknak megfelelően változó (erősebb,
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gyengébb) megvilágítás biztosítására szintén vannak már speciális megoldások, melyek akár
önműködően akár emberi irányítás mellett funkcionálnak. Az egészséges irodában kiemelt
szerep jut a biophiliának (növényeknek), melyek a természetközeli bútorokkal, zöld színnel
barátságosabb, élhetőbb munkakörnyezetet eredményeznek. A rendszeres testmozgás lehetővé
tétele a munkahelyen nem csak a dolgozó egészségét, hanem vállalat iránti elkötelezettségét,
motivációját is támogatja.
A folyamatos fejlődéssel, az új generáció munkaerőpiacra kerülésével új igények jelentek meg
a munkáltatók és munkavállalók körében. Az irodák tervezésekor, kivitelezésekor a
változásokat elsősorban az open office munkahelyek kialakítása, a rugalmas munkaidő
biztosítása, a coworking munkastílus elterjedése indukálta. Megjelent a „built to suit” rendszer,
ahol a nagy irodaházak építésekor arra törekednek, hogy a speciális bérlői igényeket
maximálisan kiszolgálják. A gyakorlatban ez megjelenhet például a közfalak egyéni
szigetelésében, mozgathatóságában, amely által a tér könnyen átalakíthatóvá válik. Manapság
nem meglepő már a közösségi terek (2. ábra) felértékelődése sem, vagy az, ha az irodaháznak
saját kávézója, babaszobája, rekreációs helysége (kanapéval, babzsákkal), játékszobája, esetleg
zeneszobája van. A mozgás népszerűsítése miatt gyakran van lehetőség kerékpár és roller
kölcsönzésre, kialakításra kerülhetnek zuhanyzók, masszázsszobák, biciklitárolók.

2. ábra: Közösségi környezet az irodában
Forrás: blog.iroda.hu/irodapiaci-blog/ilyen-lesz-a-jv-irodja/132428
Letöltés dátuma: 2019.05.20.
4.2. Közvetlen irodai környezet kialakítása
A közvetlen munkakörnyezet elrendezésében az ergonómia irányelveire célszerű támaszkodni.
Az emberi test nem az állandó, statikus munkavégzésre lett kitalálva, ezért munkavégzésünket
úgy kellene alakítani, hogy abban mozgás, helyváltoztatás legyen. A digitalizációval
párhuzamosan megjelenő új és kompaktabb irodai eszközök, berendezések, asztalok, székek
stb. új megoldásokat eredményeznek a munkakörnyezet kialakításában. Nagy előre lépést
jelenthet a szervezet számára, ha a dolgozók oktatás keretein belül ismerkednek meg az
ergonómia lényegével, optimális esetben pedig már a bútorok és eszközök beszerzésénél
figyelembe kellene venni, hogy ki is fogja használni azokat, azaz a dolgozóhoz kellene
kialakítani az irodát, így biztosítva az egyéni és testreszabott munkaállomást.
Az irodai asztalok kiválasztásakor elsődleges cél a munkavégzés dinamikus mozgásterének
biztosítása. A rendszeresen ülőmunkát végzőknek ajánlott óránként 10-15 perc álló
munkavégzést is beiktatni, hogy a test terhelése kiegyenlített legyen. Az asztalok ergonomikus
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kialakítására jellemző, hogy munka közben a felkar függőleges, az alkar vízszintes helyzetben
(kényelmesen elfér az asztal lapján) tud lenni. A manapság használt monitorok már kisebb
helyen is elférnek, azonban ezek dőlésszöge, fényforráshoz viszonyított elhelyezése fontos
szempont. Az asztalok magassága olyan legyen, hogy a comb kényelmesen elférjen alatta,
valamint legyen elegendő mozgástér a lábaknak.
Az open office és coworking munkarendnek köszönhetően ma már egy asztalt nem feltétlenül
egy ember használ. A notebook, laptop és okostelefonok világa megengedi, hogy online
kapcsolat esetén bárhol bármikor dolgozhassunk. Ezt a mobilitást a bútoroknak is követni kell,
azaz célszerű, ha egy asztal paraméterei könnyen állíthatók. Korunk gyártói emellett tekintettel
vannak az új generáció számára nélkülözhetetlen design elemekre is, hogy olyan irodai
bútorokat tudjanak értékesíteni melyek nem csupán dinamikusak, hanem trendkövetők,
divatosak. A modern munkaállomásokra jellemző, hogy a felületeik egyenesek, azokon
elegendő hely van a szükséges eszközöknek. Az asztalok könnyen mozgathatók, összetolhatók,
L alakban elhelyezhetők, kompatibilisek egymással. Magasságuk automatikusan állítható, akár
előre programozható is, így biztosítva az ülő és az álló munkavégzés lehetőségét (3. ábra).

3. ábra: HermanMiller féle ergonomikus munkaállomás
Forrás: http://www.designoffice.hu/termek/herman_miller-ratio
Letöltés dátuma: 2019.06.08.
Berényi [2] egy korábbi kutatásából kiderül, hogy a hazai munkahelyeken többnyire állítható
magasságú, görgős, magas háttámlás székek vannak. Az irodában használatos székek
elsődleges funkciója, hogy változtatható testtartást tegyenek lehetővé, így biztosítva a
dinamikus ülést. Az ülőfelület párnázottsága, a test súlyának felületen történő egyenletes
elosztása szintén fontos tulajdonság. Az ülés közbeni laza, kényelmes, változtatható testtartás
biztosítja a csigolyák terhelésének csökkentését. Napjaink új, divatos székei már nem csupán
előre-hátra követik a test mozgását, hanem oldalirányba is elmozdulnak, így támogatva a kellő
dinamizmust (4. ábra). Magasságuk és a háttámla könnyen és egyszerűen állítható, hogy
bármilyen munkaállomáshoz használható legyen.
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4. ábra: Wilkhahn féle dinamikus szék
Forrás: https://www.europadesign.hu/termek/wilkhahn-at
Letöltés dátuma: 2019.06.08.
4.3 Well Building minősítő rendszer
Az egészséges, dolgozóbarát és ergonomikus irodák kialakításához számos jó mintapéldát,
kezdeményezést találhatnak a hazai szervezetek. A „Zöld iroda” projekt vagy éppen „Az év
irodája díj” útmutatást jelenthet a menedzsment számára. A Well Building – Well Iroda a
munkavállaló jóllétét megteremtő munkakörnyezet minősítő rendszer, melyet az IWBI
(International Well Building Institute) dolgozott ki. A hangsúly az épületek emberi egészségre
és közérzetre gyakorolt hatásán van. A minősítési rendszer 8 fő kategóriát, azon belül 105
alkategóriát vizsgál. Hazánkban elsőként az Europa Design saját irodája épült Well Building
szemléletet követve. A rendszer fő kategóriáit és azok tartalmát a 3. táblázat foglalja össze.
3. táblázat: Well-Building minősítési rendszer dimenziói
Kategória
Jellemző
Zavartalan, eredményes, produktív, kényelmes beltéri környezet
1. Komfort
kialakítása.
2. Fitness
Mindennapos mozgást támogató stratégiák kidolgozása.
Új kutatási eredményeket, kreatív gondolkodást támogató
3. Innováció
környezeti elemek beépítése.
Hangulatot, pszicho-szociális állapotot befolyásoló környezeti
4. Mentális állapot
elemek, berendezések, relaxszobák biztosítása.
Helyes, egészséges táplálkozást támogató kantin, menza, belső
5. Egészséges étkezés
boltok stb. telepítése.
6. Levegő
Megfelelő tisztítás, szellőztetés, illatanyagok használata.
Szabványoknak való megfelelés, feladatonként változó fény7. Fény
szükségletek figyelembevétele.
Tiszta, egészséges víz biztosítása, ha szükséges szűrők beépítése a
8. Víz
rendszerbe.
Forrás: https://www.welliroda.hu/a-well-8-fejezete alapján, saját szerkesztés
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5. Összefoglalás
A tudatos irodakialakítás, elrendezés és környezetformálás a szervezeti hatékonyság és
eredményesség növekedésére befolyással van. A „Well-being”, azaz a munkahelyi jóllétet
középpontba helyező építési irányvonalnak köszönhetően egyre több egészséges és
dolgozóbarát irodai munkahely jön létre. A mai irodák kialakításánál a következő tényezők
kerülnek előtérbe:
- optimalizált munkafolyamatok mellett lehessen dolgozni
- a közösségi terek és magánszféra egyensúlyának megteremtése az irodában
- jóllét és komfortérzet biztosítása a munkahelyen
- egészséget támogató bútorok beszerzése
- az egyes munkaállomások testreszabhatóságának biztosítása
- rekreációs és relaxációs helyiségek kialakítása
Az iroda tervezők törekednek a különböző generációs elvárások teljesítésére is. A Z generáció
munkaerőpiacon való megjelenése felértékelte a dizájn szerepét is a munkahelyeken. A jövő
munkavállalóinak hosszútávú megtartásában kiemelt szerepet tölt be az otthonosság,
modernizáció és a divat. Számukra a munkahely egyfajta második otthon, így az új helyiségek
kialakításakor hasznos lehet egy dolgozói igényfelmérés lefuttatása. Az egészségmegőrzés
érdekében inspiráló, rekreációs helyiségek hozhatók létre. A formális kommunikációs terek
(tárgyalók) mellett fokozatosan felértékelődik az informális kommunikációs terek (kv sarkok,
étkezdék, nyomtató helyiségek) szerepe is, ahol a szabadabb társalgásnak köszönhetően új
ötletek születhetnek. Ezen helyiségek szerepét, fontosságát, megtérülését azonban nehéz
számszerűen alátámasztani.
A fenntartható és környezettudatos működés szellemében kialakított irodák üzemeltetési
költségei hosszútávon optimalizálódnak, míg a funkcionalitásukból fakadó káros környezeti
hatások csökkennek. A munkatársak, alkalmazottak elégedettsége, kreativitása, teljesítménye
az említett környezetben növekszik, így hosszútávon a szervezeti iránti lojalitás is erősödik. A
hasonló elvek alapján berendezett irodák nem csupán a vállalati image-t erősíthetik, hanem a
jövőben a munkaerő toborzásánál, kiválasztásánál versenyelőnyt biztosíthatnak.
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Absztrakt
Hazánk egyik jelentős problémája a termelékenység alacsony szintje. Ez az alacsony szint pedig
kiemelkedően jellemző a kis- és közép vállalkozások körében. A régiós és a nyugat-európai
országokban ezen méretű szervezetek átlagos termelékenységi szintje magasabb, mint
hazánkban. A jelenlegi és várhatóan a közeljövőben is jelen lévő munkaerőhiányos környezet
a vállalkozásokat kihívás elé állítja. A munkaerő megtartásához hozzájáruló bérnövekedés
megteremtése hosszútávon kizárólag a termelékenység növelésével biztosítható. Ha a szervezet
nem képes a termelékenység növelésének elérésére, alul marad mind a hazai, mind pedig a
nemzetközi-globális versenyben.
A hazai kis- és középvállalkozások termelékenységének és a versenyképességének növelésében
kulcs elem lehet a modern gazdálkodásszervezési és menedzsment rendszerek, például a lean
menedzsment alkalmazása. A lean menedzsment az egyik leggyakoribb és leghatékonyabb
folyamatszervezési módszer, illetve filozófia, amelyet a szekunder és tercier szektorokban
bevált módon alkalmaznak, olyannyira, hogy a lean szemléletre épülő menedzsment módszerek
alkalmazása sok esetben versenykritériummá, sőt fundamentálissá vált. Manufacturing in
industries such as CNC technology, where lean tools and methods are considered useful and
applicable, and more and more small and medium enterprises are striving for effective
application. It can be said that these systems are also well suited to these industries and can be
drastically improved in terms of productivity through proper application.
Kutatásunkban egy CNC fémforgácsoló szervezet folyamatait, azon belül is a CNC marási és
esztergálási folyamatok értékfolyamat feltérképezését készítjük el. Ez az értékfolyamat
feltérképezési módszer lehetőséget kínál arra, hogy az ágazatban felmerülő veszteségek
megismerhetővé és kiküszöbölhetővé váljanak. A térkép elkészítésén keresztül megvalósítható
a mudákat termelő folyamatok kiszűrése és ezáltal az átfutási idő csökkentése, illetve a
termelékenység növekedése. Vizsgálatunk során egy CNC technológiával megmunkált
fémalkatrészeket gyártó vállalkozás példáján keresztül mutatjuk be a módszer gyakorlati
megvalósulását.
Kulcsszavak: lean, vsm, termelékenység, folyamatmenedzsment, veszteség feltérképezés
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1. Szakirodalmi feldolgozás
A XXI. század globalizált világgazdaságában a vállalatok nagyobb hangsúlyt fektetnek
azoknak a vezetési rendszereknek a használatára, amelyek döntéstámogató információkat
tartalmaznak és segítik a menedzsment munkáját (Zéman, 2016). A különböző modern vezetési
filozófiák közül jelentős hangsúlyt képvisel a lean menedzsment, amely az egyik
legelterjedtebb menedzsment filozófia. A lean menedzsmentet számos szakirodalom és kutató
másképpen értelmezi és definiálja. Az alábbiakban James P. Womack - Daniel T. Jones a lean
menedzsment első megfogalmazóinak, illetve kutatóinak meghatározása látható, amelyet
minden kutató a lean alapjának tekint.
A lean szemlélet segítségével meg lehet határozni, hogy mi az érték. Csakis a végfelhasználó
az, aki eldöntheti, hogy mi számít értéknek, és csak akkor lehetséges érdembe értékről beszélni,
ha egy adott termék az adott áron és időben kielégíti a vevő igényeit (Womack – Jones, 2003).
Az értéket pedig mindig gyártó illetve termelő teremti meg (Shigeo, 1989). A lean
manufacturing nem csak egy gyártási rendszer, hanem egy olyan gyártási filozófia és kultúra,
amely holisztikusan jelenik meg a szervezeti funkciók között és ebben a filozófiában a kultúra
fontosabb szerepet játszik, mint a technikai háttér (Zsidai, 2016).
Losonci D. (2017) szerint a lean menedzsment célja a pazarlás mindennemű formájának
eltüntetése, megszüntetése. A pazarlásoktól mentes folyamtok gyorsabbak, megbízhatóbbak, és
jobb minőséget eredményeznek, de a legfontosabb, hogy alacsonyabb költségek mellett
lehetséges a működés. A kínálati oldal pazarlásoktól mentes folyamatai a keresleti oldalon
magasabb vevő értéket jelent, illetve teremt.
A lean szemlélet segítségével optimális sorrendbe lehet állítani azokat a műveleteket és
folyamatokat, amelyek értéket teremtenek, és ezeket a megfelelő időben, a megfelelő helyen, a
megfelelő mennyiségben, megszakítás nélkül egyre hatékonyabban lehet elvégezni (Vörös,
2010). A lean szemlélet nem állhat meg egy cég határánál, hanem azon tovább kell terjednie a
teljes ellátási láncra, illetve adott üzletág-iparág teljes vertikumára (Womack – Jones, 2003).
A lean menedzsment a gazdaságos rendszer és termelés kialakítása mellett, a folyamatos
fejlődés és jobbítás szemléletének bevezetésével nagyon kiemelt szerepet képvisel a szervezeti
kultúra és az alkalmazottak gondolkodásának formálásában (Liker, 2008).
James és munkatársai öt darab alapelvet határoztak meg a lean menedzsment hatékony
működésével szemben, amelyek a következőek: az érték meghatározása, értékfolyamat
azonosítása, áramlás létrejötte az értékteremtő lépések mentén, húzóelv alkalmazása,
tökéletesítés, folyamatos fejlesztés (Womack – Jones, 2003).
A 21. században nagyon sok szervezet alkalmazza sőt, sok iparágban versenykritériumként is
megjelenik a lean menedzsment alkalmazása illetve implementálása a gazdálkodás szervezési
folyamatok működtetése során, de nagyon kevés esetben történik meg a filozófiának az
implementálása a termék fejlesztési folyamatok esetében. Csak azon szervezetek válhatnak
teljes mértékben értékteremtő szervezetté, amelyek képesek a termék fejlesztésre is alkalmazni
lean filozófiát (Marodin et al., 2018).
A lean menedzsment hatékony implementálását nem az iparág, hanem a folyamatok jellege
határozza meg. Bármely iparágban lehet sikeres az implementálás, azonban az eszközöket a
szektor és a szervezet sajátosságaihoz kell igazítani, valamint a szervezeti kultúra részévé kell
válnia a filozófiának. A lean átalakítások hatékonysága érdekében, szükség van az új
szemléletet befogadni már kész szervezeti kultúrára (Gyenge et al., 2015). A szakirodalom nem
ad egyértelmű választ arra, hogy mi tekinthető „ideális lean kultúrának”. A probléma
feloldásához abból a széleskörűen elfogadott felismerésből lehet a megoldáshoz jutni, hogy a
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lean menedzsment alapját és mai napig a legjobb példáját a Toyota rendszere szolgáltatja.
Ennek alapján a Toyota vállalati kultúráját lehet az „ideális lean kultúrának” nevezni
(Toarniczky et al., 2012).
A lean menedzsment bevezetése és a lean rendszer működése ugyanannak a
tevékenységsorozatnak különböző időbelileg elkülönült fázisait jelentik. A különböző
fázisokban az egyes tényezők különböző hangsúlyokat kapnak, például az első fázisban a
tanulás, az új eszközök, módszerek elsajátítása, valamint a dolgozói ellenállás kiküszöbölése,
és még sok más, jóval nagyobb szerepet játszanak, mint a mindennapi működés során, amikor
inkább a már megtanultak rögzítése, leírása, szabályozása, finomítása áll a középpontban. Tehát
teljesen más eszközökre és módszerekre van szükség a beveztéskor és a működtetéskor
(Demeter et al., 2011).
1.1.Muda
A muda, veszteséget jelent, azaz minden olyan emberi tevékenységet, amely erőforrást használ
fel, de nem teremt értéket. Annak ellenére, hogy a vevő csak azért hajlandó fizetni, ami számára
értéket jelent, a folyamatok elemeinek (tevékenységek, műveletek, műveletelemek,
mozdulatok) jelentős része nem termel értéket. Taaichi Ohno eredetileg hét darab muda típust
azonosított a fizikai termelésre általánosan jellemző vesztségekről. A hét darab veszteség a
következő: túltermelés, várakozás, felesleges szállítás, technológiai veszteség, készletek,
felesleges mozgások, selejt termelése (Ohno, 1988)
1.2.Just In time
A lean szemlélet egyik alapvető eleme és módszere a Just in Time rendszer. A termelési
folyamatok centrumába helyező integrált rendszerfejlesztés sajátos irányzata a Just in Time elv,
illet ezen működési filozófia, amely egyben a gyakorlatban működő sajátos termelésirányítási
rendszer is (Körmendi et al., 2008). A fejlett gazdaságokban van egy sajátos trend, a
gyártásmélység csökkenése. Ez azt jelenti, hogy a gyártók egyre inkább csak a fő
tevékenységen belüli gyártási folyamatok, gerincfeladatira koncentrálnak és a különböző
kiegészítő jellegű gyártási feladatokat átadják a beszállítóknak, vagyis kiszervezik. Ennek a
trendnek az egyik elősegítője és lehetővé tétele a termelékenység megtartásával, a Just in Time
rendszer volt, és még jelenleg is az (Halászné, 1998).
1.3.Value Stream Mapping
A VSM (Value stream mapping) vagyis értékfolyamat térkép egy stratégiai eszköz, amely által
azonosíthatóvá válnak a veszteségek. Az értékfolyamat térképet több szakirodalom értékáram
térképnek szokott nevezni. A Toyotánál anyag és információáramlási diagram néven ismert
módszer egy változata (Kosztolányi - Schwahofer, 2012).
A VSM segítségével:
- Az értékfolyamat térképezés alkalmazásával láthatóvá válik az anyag és
információáramlás teljes folyamata, a beszállítótól kezdve egészen a vevőig.
- Észre lehet venni olyan veszteségeket, amelyek az egyes folyamatokra koncentrálva
nem lennének láthatóak.
- A termelési rendszert jobban és mélyebb szinteken lehet megismerni és vizsgálni
- Szigetszerű alkalmazás helyett lehetővé válik a lean eszközök strukturált alkalmazása

417

A folyamatokat az értékteremtés szemszögéből lényeges sorrendben lehetséges
ábrázolni.
- Könnyebbé válnak a fejlesztési projektek megvalósítási sorrendjének kialakítása illetve
meghatározása.
- Egyszerűbbé és könnyebbé válik a kommunikáció a termelési rendszerrel kapcsolatos
kérdésekben (Kosztolányi - Schwahofer, 2012).
Az értékfolyamat térképezés sikeresen alkalmazható a termelési és tervezési folyamatok
feltérképezésére (Haefner et al., 2014). Viszont a szolgáltatási folyamatok feltérképezése során
is sikeresen lehet implementálni, elsősorban a gyakran ismétlődő repetitív adminisztratív
folyamatok ábrázolására, vizsgálatára, elemzésére és fejlesztésére (Hines - Rich, 1997).
A térképezés lépései:
- Termék család kiválasztása
Egy adott üzemben a legtöbbször számos terméktípust gyártanak, melyek egymástól teljesen
eltérő folyamatokon, illetve műveleteken haladnak, áramlanak át. Ahhoz hogy egy átlátható
térképet megvalósíthassunk, az szükséges, hogy bizonyos kompromisszumokat kössünk
(Rahani - Ashraf, 2012). Az első ilyen kompromisszum, hogy egy térképen nem lehet ábrázolni
többet egy termékcsaládnál, mert a térkép átláthatatlanná válik, és akkor már nem tudja
betölteni a feladatát (Faulkner - Badurdeen, 2014).
Általánosan elfogadott ökölszabály, hogy azokat a termékeket lehet egy termékcsaládba
sorolni, amelyekre az jellemző, hogy: az egyes műveleteken belül a rájuk fordított
munkamennyiség maximum 30%-ban tér el egymástól, valamint közel 80%-ban ugyanazokon
a műveleteken haladnak keresztül (Kosztolányi - Schwahofer, 2012).
- Jelenállapot térkép készítése
Miután meg lett határozva az ábrázolandó termékcsalád, szükségessé válik az információk
begyűjtése a jelen állapot feltérképezéséhez. A térképezés a beszállítótól a vevőig tart, de a fő
fókusz a termelési folyamatokra helyeződik. A beszállítókat és a vevőket is csak ezekhez való
kapcsolódásuk miatt lehet ábrázolni. Itt is igaz az, mint a lean módszerek alkalmazására
általában igaz, hogy itt sem kell annak az elsődleges célnak lenni, hogy az információk 100%t már a jelenállapot felvétele során megszerezzük. Ennél a lépésnél kiemelt szerepet játszik,
hogy a térképezés egyetlen célja a fejlesztés lehessen, mert önmagában a térkép elkészítésével
nem tudjuk növelni a hatékonyságunkat (Singh et al., 2011).
- Problémák megjelölése
Ha már meg van rajzolva a jelenállapot térkép, akkor következhet a térképen a problémák
ábrázolása. Ezek a problémák azok, amelyek akadályozzák a hatékony anyag és
információáramlást, illetve ezek a problémák azok, amelyek eltérnek az ideális termelési
rendszertől és az elvárt állapottól.
- Jövőállapot térkép készítése
Ha már lehet látni, hogy hogyan, működik a termelési rendszer, és azt is, hogy mely fő
problémákkal kell szembenézni, akkor el lehet kezdeni a jövőállapot térkép elkészítését. Ez azt
fogja megmutatni, hogy milyennek, kell lennie a termelési rendszernek, hogy hatékonyan
működjön a rendszer.
- Megvalósítás
A legalaposabban megrajzolt térkép sem lesz aktuális túl sokáig, mert folyamatok napról napra
változhatnak. Ez az elsődleges oka, hogy a jövőállapot-térkép megrajzolása után a lehető
leghamarabb neki kell kezdeni az akciólisták megírásának, és a megvalósítást is rövid időn
belül meg kell kezdeni. A szokásos feladat- felelős- határidőn kívül meg kell határozni az adott
feladatok célját és azoknak a mérési módszereit is (Kosztolányi - Schwahofer, 2012).
-
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2. Eredmények
CNC fémforgácsolás értékfolyamat feltérképezése
Az alábbiakban az értékfolyamat térképen a különböző alapanyagokat és a készterméket
jelöljük. Amelyek a következőek: alumínium, műanyag, csavar, késztermék. Ezeknek a
térképen való jelölése sorrendben a következő: a, m, cs, k, amelyeknek értéke különböző
folyamatok illetve megmunkálások során változik. Az elemzés során havi rendelési tétel
mennyiséget vizsgáltuk, amelyet alacsony szórással rendelkező heti átlagos mennyiségként
tüntettünk fel az érték folyamattérképeken mint végső output. A szervezet készletezési
stratégiáját megvizsgálva megállapítható hogy a havi készletezést, 2 hetente történő
beszállítással biztosították, és ez még biztonsági készleten kívül magas felhalmozódást is
jelent. A termelés illetve kivitelezés ütemezése manuális módszerrel működik a
vállalkozásnál, tehát a üzemvezetés felügyeli és biztosítja a szükséges készleteket és alakítják
ki a termelési-kivitelezési utasításokat.
Adattáblában található adatok
- Ciklusidő (CT-cycle time): Egy termék elkészítésnek időszükséglete.
- Átállási idő (CO-change over time): Gépek átállási ideje egy másik munkafolyamatra
egy adott technológián belül. (Például A CNC gépek átállítása egy másik termék
gyártására)
- Létszám: Az adott folyamatba résztvevő alkalmazottak száma.
- Termelési idő: Ez az időtartam már magába foglalja a műszak hosszából levont
szüneteket és egyéb tervezett megállásokat, leállásokat

9. ábra: Jelmagyarázat
Forrás: Saját szerkesztés, 2019
A térkép alján
- azt fogjuk jelezni, hogy az egyes folyamatok illetve technológiáknak mennyi az
értékteremtő ideje. Mivel a cég nem igazán tudta ezt az időt meghatározni ezért csak
megközelítő értékeket fogunk alkalmazni az értékteremtő idő meghatározására.
- A folyamatok illetve technológiák között pedig az fogjuk jelezni hogy a mennyi időt
kell várnia egy-egy adott technológiának hogy a másik technológia elkészülhessen Ez
az idő már tartalmazza az értékteremtő időket is. A maradék várakozás a alkalmazottak
felesleges tevékenységeiből, az előre tervezett elvégzendő idő kicsúszásából,
információ és anyag hiány miatt történik .Ezek a számok átlagolva és becsülve vannak
egy-egy munkálatra levetítve az üzemvezetés által.
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A jelenállapot térképen látható hogy 5 munkafolyamatra volt bontható a tevékenység. Ezen
folyamatok az alkatrész gyártás során strukturáltak voltak. Kiderül hogy több nem értékteremtő
ellenőrzési folyamat is volt a rendszerben.
A teljes átfutási idő 20520 perc volt amely magába foglalta az állási és kényszervárakozási
illetve egyéb nem értékteremtő és értékteremtő folyamatokat. A kifejezetten az értékteremtő
idő összesen: 250 perc volt.
A nem értékteremtő folyamatok közül jelentős hányadot képvisel a többszörös ellenőrzési
folyamtok megléte, a készleten állási idő, és maga a raktározási tevékenység. A lean szemlélet
bevezetése előtt a késztermék előállítása érdekében alkalmazott létszám 30 fő volt, amely az
üzemvezetők elmondása alapján átlagos számnak számít a hazai versenytársakhoz mérten.
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10. ábra: Jelenállapot térkép
Forrás: Saját szerkesztés, 2019
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3. ábra: Problémák jelölése
Forrás: Saját szerkesztés, 2019
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Az első a térképen is feltüntetett észrevétel a készletek kezelésével kapcsolatos. A lean egyik
alapelve, hogy ha lehetséges, akkor vonjunk össze folyamatokat a köztes készlet megszüntetése
érdekében. Véleményünk szerint jelen esetben a készletek mennyisége nem indokolt a termelés
folyamatos és biztonságos működéséhez, ezért ez egy olyan muda-ként jellemezhető amely nem
teremt értéket és mind likviditási mind helykihasználási problémákat okoz. A beszállítók által
történő készlet feltöltések 2 hetente történnek de ezek nem indokoltak.
A második észrevétel kétszeres esztergálási folyamatnak a megléte, amely két folyamatból
tevődik össze. Egyrészről megtörténik a munkadarab befoglaló méreteinek nagyrészében való
méretre való megmunkálása. Ezt követően egy leállási folyamat következik mely során a
terméket egy következő CNC esztergagéphez mozgatják. Ezen folyamat során a terméken teljes
mértékben elvégzik az esztergálási műveleteket. Az átmérős munkaműveletek teljes mértékben
megtörténnek.
Harmadik észrevett probléma az volt, hogy a CNC megmunkálásokat követő ellenőrzési
folyamat egy teljes folyamatként definiálható, mely nem értékteremtő tevékenységnek
tekinthető. Ez azért is kiemelendő, mert amint az a térképen is feltüntetésre került, az egyes
munkafolyamatokat követően, a munkájukra igényes munkatársak csak is úgy adják tovább a
munkadarabot a következő munkafázishoz, hogy azt ellenőrzik. Továbbá, a munkadarabok a
műanyagelemek összeszerelését átadás és csomagolási folyamatok előtt egy teljes
minőségellenőrzésen mennek át, amin a befoglaló méretek és tűrési paramétereire kerül sor.
Ezért a kész munkadarab ellenőrzési folyamat, mint beékelődő teljes értékű tevékenység egy
ténylegesen nem értékteremtő folyamatként magyarázható.
Utolsó észrevételként megfigyeltünk egy termelés szervezés szempontjából nem jelentős
problémát, ugyanakkor likviditás szempontból nagyon hangsúlyosnak értelmezhető. A heti
ciklus gyártási folyamatnak a vége és a termékek szállítási ideje egy nem jól összehangolt
folyamat, mely során a kész termékek egy teljes hétvégét állnak raktáron. Ebből kifolyólag nem
kerülnek a megrendelőhöz, ezáltal a pénzügyi ellentételezés is időben kitolódik mivel havi
szinten kész termék leszállításától függően több ciklusban is történik a tranzakció.
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4. ábra: Jövőállapot térkép
Forrás: Saját szerkesztés, 2019
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A jövőállapot térkép jelölései és formális kinézete ugyanaz lesz mint a jelenállapot térképnek
csak itt már az az állapot lesz ábrázolva ahogy megoldható módon át lett szervezve a rendszer,
vagyis itt már a üzem hatékonyabb és termelékenyebb állapota látható.
Az első és második problémára a leghatékonyabb megoldást a készletezési- folyamatok
átgondolt átszervezése nyújtotta. A beszállítókkal sikerült egy előnyös megállapodást kötni
amely során a két hetes alapanyagbeszállítási ciklust sikerült heti szintű kisebb tétel mennyiségű
ciklussá átalakítani. Ez mind likviditásban mind helykihasználtságban nagy előrelépés a cég
számára, amely a folyamatos gyártást nem veszélyeztetve hatékonyabbá tette a termelés és a
szervezet működését.
A jelenállapot térképen feltüntetett két esztergálási folyamatot egy dolgozó javaslat a (kaizen)
segítsége által sikerült összevonni, mely során a szervezet nyitottá vált eszköz beruházásra. A
technológiai fejlesztés során több ellenorsós CNC esztergapad beruházásra került sor, ennek
hatására már a CNC esztergálási folyamatot már nem kell megszakítani, a folyamat, egy
tevékenységként kezelhető. Ennek az előrelépésnek köszönhetően az értékteremtő folyamat
átfutási ideje csökkent, a várakozási idő megszűnt
Az utolsó problémára az ellenőrzésnek, mint nem értékteremtő tevékenységnek a beintegrálása
a legjobb megoldás. Mint ahogy már az előbbiekben is említésre került az igényes munkavégzés
során a munkadarabok minden egyes tevékenységet követően ellenőrzésre kerülnek. Ennek a
filozófiának a támogatására, valamint terjesztésére a szervezeten belül a vezetőségnek
koncentrálnia kell hiszen ezzel az utólagos ellenőrzési tevékenységek megszüntethetőek illetve
a selejtek száma csökkenthető.
Azáltal hogy a értékteremtő folyamatok időben csökkentek a heti termelési ciklus már lehetővé
teszi hogy adott tárgy héten a kész termékek szállítása a megrendelő felé megtörténhessen.
Ezáltal a likviditás nő és a készletezési idő csökken.
3. Összefoglalás
Tanulmányunkban megvizsgáltunk egy CNC fém forgácsoló üzem autó alkatrész gyártó
tevekénységéhez szükséges rendszert. Ezen rendszert összehasonlítottuk a lean eszközök és
módszerek alkalmazása előtti állapotot és a bevezetés utáni állapotot. A szemléltetés illetve a
elemzés módszertana a Value Stream Mapping alkalmazásával történt. A jelen és jövő állapot
összehasonlítása az alábbi táblázatban látható.
1. táblázat: Összefoglaló táblázat
Jelenállapot
Jövőállapot
Teljes átfutási idő
20520 min
14220 min
Értékteremtő idő
250 min
200 min
Átállási idő
30 min
0 min
Selejt
5%
2%
Kezdő készlet
1000 Kg
500 Kg
Létszám
30 fő
20 fő
Forrás: Saját szerkesztés, 2019

Eltérés
6300 min
50 min
30 min
3%
500 Kg
10 fő

Az összefoglaló táblázatból fontosnak tartjuk kiemelni a értékteremtő idő 250-200-percre való
csökkenését. Ezen kívül a létszám csökkenés az amit az üzemvezetés a legjelentősebb
változásnak tart. 10 fővel kevesebb ember dolgozik ezeken a rendszerben. Viszont fontos
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megemlíteni hogy ezen emberek nem elbocsátva lettek a szervezettől hanem
munkaerőforrásukat más tevékenységek során hasznosította a szervezet. Ezen kívül jól látható
a változás szinte minden területen valamint a szervezeti kultúrában is érezhetővé vált a lean
filozófia megjelenése.
További kutatási lehetőségek mind szervezeten belül és mind szervezeten kívül lehetségesek.
Komplex ellátási láncon végig menő VSM elemzés rámutathatna a különböző hálózati pontok
közötti mudákra amelyek kiküszöbölésével nem csak a szervezezek hanem maga az ellátási
lánc is hatékonyabban tudna működni. Ezen kívül érdemes lehetne egy szervezeti kultúra
kutatást is lefolytatni a vállalkozás működésében amellyel a menedzsment információhoz
juthatna a lean filozófia beépüléséről a szervezeti kultúrába.
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Absztrakt
A legutóbbi pénzügyi és gazdasági válság jelentős hatással volt a globális makrogazdasági
környezetre, aminek következtében korábban stabilnak vélt közgazdasági összefüggésekben
figyelhettünk meg változásokat. Mindez a jegybankok működésére is kihatott, a külső
környezetben bekövetkezett változásokra ugyanis a monetáris politika reakciója is szükségessé
vált. A makrogazdasági környezetet tekintve számos olyan változás történt az elmúlt
évtizedben, ami az infláció mérséklődését és egy tartósan visszafogott inflációs környezet
kialakulását eredményezte. Ide sorolhatók például a globalizáció során kialakult termelési
értékláncok, amelyek erősítették az inflációs folyamatok globális összekapcsolódását. Szintén
ebbe az irányba hatott az alacsony termelési költséggel rendelkező gazdasági szereplők,
valamint új kereskedelem-technikai lehetőségek megjelenése a piacokon. A monetáris politika
reakciójaként a válságot követően jellemzően rugalmasabbá váltak az inflációs célkövető
rendszerek és kibővültek a jegybanki mandátumok. Az árstabilitási cél mellett számos jegybank
esetében a reálgazdasági és pénzügyi stabilitási szempontok is egyre nagyobb hangsúlyt kaptak
a döntéshozatal során. Az inflációs célkövetés keretrendszerének növekvő rugalmassága
azonban nem csupán az új célok előtérbe kerülésében nyilvánult meg, hanem egyéb stratégiai
tényezőkben is, mint például az inflációs cél körüli toleranciasáv rugalmasabb kihasználása,
vagy akár az inflációs cél szándékolt túllövésének lehetősége. Az új szempontok figyelembe
vétele a jegybanki eszköztár kiszélesedését is elkerülhetetlenné tette, a szükséges monetáris
lazítás megvalósítására ugyanis csak új, nemkonvencionális eszközök alkalmazásával nyílt
lehetőség. Ezen eszközök közé sorolhatók például a különböző mennyiségi lazító, illetve
hitelösztönző programok, a jegybankok által ma már széles körben alkalmazott előretekintő
iránymutatás, egyes esetekben árfolyamkorlát vagy explicit hozamgörbe célzás, vagy negatív
jegybanki kamatok alkalmazása. A válság utáni időszak egyik fontos tanulsága, hogy az
univerzális eszközök mellett a jegybankoknak sok esetben hasznos lehet célzott eszközöket is
alkalmazniuk.
Kulcsszavak: monetáris politika, válság, globalizáció, infláció, célzott eszközök
1. Bevezetés
Az elmúlt időszakban főként az elhúzódó kereskedelmi feszültségek, illetve a lassuló globális
növekedési dinamika kapcsán egyre több olyan véleményt lehet hallani gazdaságpolitikusoktól
és elemzőktől egyaránt, hogy akár már a közeljövőben bekövetkezhet egy újabb globális
gazdasági válság. A történelem során számos recesszió súlytotta a különböző gazdasági
régiókat, amelyek közül voltak kevésbé súlyosak, illetve akadtak olyanok is, amelyek
alapjaiban rengették meg a teljes világgazdaságot. Utóbbiakat tekintve elég, ha például az 1929es vagy éppen a legutóbbi, 2007-es világgazdasági válságra gondolunk. A gazdaságok üzleti és
pénzügyi ciklusainak felfelé és lefelé ívelő szakaszainak váltakozásából kifolyólag szinte
természetszerűnek mondható, hogy előfordulnak recessziós időszakok. A fő kérdés így talán
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nem is az, hogy előretekintve bekövetkezhet-e visszaesés egy adott gazdaságban, hanem hogy
milyen mélyek és mennyire elhúzódóak lesznek ezen szakaszok, illetve, hogy a mai globalizált
világban mennyire fognak egybeesni és fogják esetleg egymást felerősíteni ezen
válságperiódusok a különböző gazdasági régiókban. Emellett egy másik releváns tényező, hogy
mennyire tud felkészülni egy válságra az adott gazdaság, illetve, hogy annak kezelésére
mekkora mozgástérrel rendelkezik majd a fiskális, illetve monetáris politika. Tanulmányomban
a legutóbbi válság makrogazdasági folyamatokra kifejtett hatásait, azok lehetséges okait,
valamint a monetáris politika erre adott válaszait mutatom be. Emellett ismertetem a globálisan
leginkább meghatározó jegybankok monetáris politikai irányultságának alakulását, illetve
elmúlt időszaki lépéseit.
2. A legutóbbi válság reálgazdasági hatásai
A 2007/2008-ban kibontakozott globális pénzügyi és gazdasági válság a korábbi
visszaesésekhez képest jóval mélyebbnek és rendkívül elhúzódónak bizonyult (1. ábra). A
fejlett országok többsége az éles visszaesést követően ugyan néhány éven belül újból növekedni
tudott, azonban a korábbi, válság előtti növekedési trendekhez gyakorlatilag egyetlen
gazdaságnak sem sikerült visszatérnie. Az euroövezetben ráadásul 2012-ben egy szuverén
adósságválság is kibontakozott, aminek következtében ismét recesszióba süllyedt az eurozóna
gazdasága. Emellett fontos problémát jelentett, hogy a munkanélküliségi ráta, különösen a
fiatalabb korosztályok esetében drasztikusan megemelkedett mind a fejlett, mind a fejlődő
országokban.

1. ábra: GDP-növekedés egyes fejlett gazdaságokban (év/év, szezonálisan igazított
adatok)
Forrás: OECD adatok alapján saját szerkesztés
A növekedési problémák mellett monetáris politikai szempontból egy másik fontos
következménye is volt a válságnak: az infláció jellemzően a jegybankok célja alá csökkent és
tartósan ezen, optimálisnak tartott szintek alatt maradt (2. ábra). A korábbiaknál mérsékeltebb
növekedés és alacsonyabb infláció lehetséges okai kapcsán több elmélet is született az elmúlt
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időszakban. Az egyik megközelítés szerint a legutóbbi válság egyfajta mérlegválságnak
tekinthető, amikor a különböző gazdasági szereplők fogyasztásuk, illetve beruházásaik
növelése helyett elsősorban adósságaik törlesztésére, mérlegeik tisztítására fókuszálnak.
Mindez csökkenti az aggregált keresletet, és ezen keresztül visszafogja az inflációt és a
gazdasági növekedést [19]. Egy másik érvelés szerint inkább egyéb, régebb óta megfigyelhető
strukturális tényezők állhatnak a folyamat mögött, mint például a növekvő
jövedelemegyenlőtlenségek, a demográfiai változások, vagy éppen a lassuló termelékenységnövekedés. Mindezek a megtakarítások növekedését és a beruházások csökkenését
eredményezik, ezáltal csökkentve a keresletet, a növekedést és az inflációt [24]. Egyelőre nem
dőlt el a vita, hogy pontosan melyik megközelítés állhat közelebb a valósághoz, mindezek
mellett azonban az infláció mérséklődésének irányába hathat a globalizáció és a technológiai
fejlődés térnyerése is [15].

2. ábra: A globális infláció alakulása (43 fejlett és fejlődő ország adatai alapján)
Forrás: OECD, MNB adatok alapján saját szerkesztés
3. A jegybankok reakciója a megváltozott makrogazdasági környezetre
Általánosságban elmondható, hogy a jelentős gazdasági visszaesésre és a tartósan cél alá
süllyedő inflációra a fejlett régiók jegybankjai kezdetben az irányadó rátáik csökkentésével
reagáltak (3. ábra). Először az Egyesült Államokban a Federal Reserve kezdte meg
kamatcsökkentési ciklusát 2007-ben, amelynek során 5,25 százalékról 0,25 százalékra csökkent
az alapkamat. Ezt követően némi késéssel ugyan, de az Európai Központi Bank is csökkenteni
kezdte irányadó rátáját, és hamarosan szintén megközelítette a korábban merev alsó korlátnak
tekintett nulla közeli szintet.
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3. ábra: Irányadó kamatok egyes fejlett gazdaságokban
Forrás: Fed, EKB, BoJ adatok alapján saját szerkesztés
A lassú növekedés, a válság során sérült monetáris transzmisszió, illetve a céltól elmaradó
infláció további intézkedéseket tett szükségessé a jegybankok részéről. Mivel a hagyományos
kamateszközzel már nem volt tér a monetáris kondíciók további érdemi lazítására, számos
jegybank egyéb, korábban nem alkalmazott eszközöket vezetett be. Ilyen eszköz volt például a
jegybanki kommunikáció aktívabb és célzottabb használata, ami az úgynevezett előretekintő
iránymutatás formájában öltött testet. Ez a kommunikációs megoldás egyfajta elköteleződést
jelentett a jegybankok részéről a laza monetáris kondíciók huzamosabb ideig történő fenntartása
mellett, ami a hozamgörbe hosszabb szakaszára fejtett ki addicionális mérséklő hatást. Emellett
több jegybank indított különböző eszközvásárlási programot a válságot követően a monetáris
kondíciók lazítása érdekében. Ezek között voltak általánosabb, széleskörűbb mennyiségi lazító
programok, illetve célzottabb, szűkebb szegmensre koncentráló intézkedések is.
Az eszköztár kiszélesedése mellett a jegybankok céljai is jellemzően kibővültek, ami abban
nyilvánult meg, hogy az árstabilitás mellett egyéb szempontok is egyre inkább fókuszba
kerültek. Ilyen volt például a gazdasági növekedés hangsúlyosabb figyelembe vétele, valamint
a pénzügyi stabilitással kapcsolatos aspektusok szorosabb nyomon követése. Utóbbi
folyományaként megnőtt például a mikro- és makroprudenciális szabályozás szerepe, és a
hatékonyság növelése érdekében sok esetben jegybanki hatáskörön belülre kerültek ezen
felügyeleti funkciók. A válság előtti egy cél, egy eszköz megközelítést tehát a több cél, több
eszköz vezérelve váltotta fel [3].
4. A globálisan meghatározó jegybankok nemkonvencionális lépései
A válságot követően a Federal Reserve, az Európai Központi Bank és a Bank of Japan is elérte,
illetve megközelítette kamateszközének alsó korlátját. Ennek következtében ugyan eltérő
időzítéssel, valamint különböző összetételben és mértékben, de mindhárom jegybank átfogó
eszközvásárlási programot indított, amelynek eredményeként a mérlegfőösszegük jelentős
mértékben megemelkedett az elmúlt évtized során (4. ábra). A japán jegybank mérlege például
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közel ötszörösére, a GDP 100 százaléka fölé emelkedett, de a Fed és az EKB mérlegei is
dinamikusan bővültek a különböző lazító programok következtében.

4. ábra: Globálisan meghatározó jegybankok mérlege a GDP százalékában
Forrás: Fed, EKB, BoJ, Eurostat adatok alapján saját szerkesztés
A jegybankok által alkalmazott eszközöket erősen meghatározta, hogy mely piaci
szegmensben, milyen jellegű problémák merültek fel a válságot követően. Az Egyesült
Állomok esetében például főként a jelzáloglevél-piacon volt megfigyelhető probléma, míg
Európában leginkább a bankrendszer töredezettsége, a visszafogott hitelezés, valamint a magas
államadósságok jelentettek kihívást a jegybankok számára. Japánban a válságot követően is a
defláció ellen folytatott évtizedes küzdelem maradt a jegybank fókuszában. Miközben a
konvencionális eszközöket illetően hasonlóan reagált a Fed, az EKB és a japán jegybank a
válságra, addig a nemkonvencionális eszközöket tekintve mind azok időzítésében, mind
minőségében és mértékében eltérések voltak megfigyelhetőek.
4.1 Federal Reserve
A Fed a bankrendszer és a pénzügyi piacok stabilizálása érdekében a válság kezdeti, akut
szakaszában kibővítette likviditásnyújtó eszköztárát a megfelelő finanszírozási források
biztosítása és a pénzügyi turbulenciák csökkentése érdekében. Több célzott eszközt is
alkalmazott a jegybank, amelyek sikeresen kezelték a kezdeti pénzpiaci zavarokat. Az
eszközvásárlási programok alkalmazására 2008-tól került sor az Egyesült Államokban,
amelyek az elmúlt évtized során GDP-arányosan 6 százalékról 25 százalékra emelték a
jegybank mérlegfőösszegét. A mennyiségi lazító programoknak három szakasza volt az USAban: 2008-ban került meghirdetésre a nagy volumenű eszközvásárlások első szakasza (QE1),
amelynek keretében állam- és jelzálogkötvények vásárlására került sor. A vásárlások célja a
kiválasztott szegmensek piacán kialakult likviditási zavarok kezelése és a kockázati prémiumok
leszorítása volt a magánszektor hitelkondícióinak javítása érdekében [26].
Ezt követte 2010-ben az eszközvásárlási program második szakasza (QE2), amit a továbbra is
kedvezőtlen gazdasági kilátások indokoltak. A jegybank célja a hosszú állampapírok
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hozamának csökkentése volt, így az újabb eszközvásárlások alapvetően az állampapírpiacon
történtek. A második és harmadik szakasz között egy másik programot is indított a Fed, amely
a jegybank mérlegében lévő papírok lejárati szerkezetének meghosszabbítására irányult. Ez a
program a Maturity Extension Program (MEP), vagy más néven „Operation Twist” volt,
amelynek keretében a rövidebb futamidejű papírok helyett jóval hosszabb lejáratúakat vásárolt
a jegybank. A program további hatást tudott kifejteni a hosszú hozamokra, ugyanakkor az
eszközvásárlásokkal szemben nem növelte tovább a Fed mérlegét.
Végül 2012-ben a döntéshozók elindították az eszközvásárlások harmadik szakaszát is (QE3),
amelynek keretében havonta 45 milliárd dollár értékben vásárolt a jegybank hosszú lejáratú
állampapírokat és jelzálogkötvényeket. A döntéshozók 2013 decemberétől kezdték el
fokozatosan csökkenteni az eszközvásárlások ütemét, majd végül 2014 októberében befejezte
a nettó vásárlásokat a jegybank. A Fed által alkalmazott nemkonvencionális intézkedések
összességében sikeresen mérsékelték a hosszú hozamokat [27]. A Fed programjainak hatásait
vizsgáló különböző tanulmányok [2, 6, 7, 14, 20] alapján ugyanakkor azt lehet megállapítani,
hogy a programok reálgazdasági hatásait vizsgáló különböző becslések jelentősen eltérnek
egymástól, azok számszerű értékét jelentős bizonytalanság övezi.
4.2 Európai Központi Bank
Az Európai Központi Bank a válság kezelése során összetett problémával szembesült a
bankrendszer nehézségeinek, valamint a fiskális fenntarthatóság bizonytalanságának
összefonódása miatt. Mivel az euroövezetben a bankok kiemelt szerepet játszanak a monetáris
transzmisszióban, ezért az EKB válságra adott nemkonvencionális válaszlépései elsősorban a
bankrendszer zavarainak megoldására irányultak. Az euroövezetben a hitelezés döntően,
mintegy 70 százalékban a bankszektoron keresztül történik, míg ez az arány az Egyesült
Államokban fordított. Ugyanakkor a vállalati értékpapírpiac az angolszász országokhoz
viszonyítva kevésbé fejlett. Kezdetben a válságkezelés a Fed-hez hasonlóan az akut problémák
megoldására összpontosult, azonban nehezítette a megvalósítást, hogy az euroövezet
strukturális és intézményi problémái a válság során felerősödtek. Mivel az euroövezetben a
monetáris unió létrejöttét nem követte az intézményrendszer egységessé tétele, a monetáris
politikára hárult a válságkezelés feladatának döntő része [1]. Az euroövezetet ért sokkok
szükségessé tették az eszköztár átalakítását és új, nemkonvencionális eszközök alkalmazását.
Az EKB kezdetben különböző likviditásnyújtó eszközökkel, például MRO-tenderekkel és FXswap tenderekkel igyekezett kezelni a bankközi piacok likviditáshiányos állapotát. A bankok
likviditási feszültségeinek enyhítését szolgálta a likviditásnyújtó műveletek futamidejének
meghosszabbítása is. Ezt az úgynevezett hosszú távú refinanszírozási műveleteken (LTRO)
keresztül biztosította a jegybank. Ezt követően a 2014-ben meghirdetett célzott hosszabb
lejáratú refinanszírozási eszközzel (TLTRO) az EKB célja a magánszektorbeli hitelezés és a
reálgazdaság élénkítése volt. A likviditás megfelelő mértékének biztosítása mellett a jegybank
fedezett kötvényvásárlási programokkal igyekezett csökkenteni a kötvénypiaci zavarokat és
mérsékelni a hozamokat. 2014-ben eszközfedezetű vállalati értékpapír vásárlási program
elindításáról döntött a jegybank, majd egy évvel később állampapírvásárlási, 2016-ban pedig
célzottabb, vállalati kötvényvásárlási programmal is kibővítette eszköztárát a jegybank.
Az EKB által bevezetett nemkonvencionális eszközök hatékonyságát illetően általában
megoszlanak az elemzői vélemények. Egyes empirikus vizsgálatok szerint az EKB programjai
révén többletforrásokkal ellátott kereskedelmi bankok jellemzően nem növelték hitelezésüket,
így a reálgazdaságra kifejtett hatás is visszafogott maradt. Ezzel szemben más kutatások [16,
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18] szerint pozitívum, hogy az EKB eszközei összességében kedvező hatással voltak a hosszú
lejáratú államkötvényhozamok alakulására.
4.3 Japán jegybank
A japán jegybank már a 2000-es évek elején mennyiségi lazító programot indított a deflációval
és a recesszióval szembeni küzdelem során, amely azonban a válságot követő programokhoz
képest volumenében még jóval kisebb mértékű volt. 2010-ben, miután az infláció továbbra is
érdemben elmaradt a jegybank céljától, a döntéshozók új eszközvásárlási programot indítottak.
Ennek keretében főként államkötvényeket és kincstárjegyeket vásárolt a jegybank, de a vásárolt
eszközök között megjelentek a japán tőzsdén kereskedett befektetési alapok (ETF) és a
szabályozott ingatlanbefektetési társaságok (REIT) papírjai is. Ezt követően 2013-ban jelentette
be a jegybank mennyiségi és minőségi lazító programját (QQE), amelynek keretében amellett
kötelezte el magát, hogy két éven belül a monetáris bázis a duplájára nő és az új, 2 százalékban
meghatározott inflációs célt is eléri. A korábbi eszközvásárlási programokkal szemben a QQE
keretében történt eszközvásárlások követeztében a jegybankmérleg a program elindítása óta
jelentős mértékben, közel háromszorosára duzzadt, míg GDP-arányosan a 2013 eleji 31
százalékról 2018 végére a GDP 100 százaléka fölé emelkedett.
A japán jegybank a legutóbbi válságot követően két hitelösztönző programot (Loan Support
Program, Growth-Supporting Funding Facility) is elindított a hitelezés és a gazdasági
növekedés élénkítése céljából. A jegybank eszközvásárlási programjainak makrogazdasági és
pénzügyi piaci hatásait illetően eltérő eredmények születtek [17, 21, 23, 25]. A tanulmányok
többsége szerint a QQE bevezetésével a japán jegybanknak sikerült elérnie, hogy a gazdaság
kitörjön a deflációs környezetből. Ugyanakkor a jegybank monetáris politikáját több kritika is
érte, egyrészt az eszközvásárlási programok alacsony hatékonyságát illetően, másrészt pedig
azért, mert a jelentős monetáris lazítás következtében a jegybank mérlegfőösszege mára
meghaladja a GDP 100 százalékát, így egyesek vélemények szerint gyakorlatilag monetizálja
az adósságot a jegybank.
5. Úton a normalizáció felé?
A válság utáni jelentős globális monetáris lazítást követően a fordulat jelei kezdtek mutatkozni
az elmúlt években. A Federal Reserve nemkonvencionális eszközeinek leállításával kezdte meg
a monetáris politikai normalizációt, amit az irányadó kamat fokozatos emelése, majd a
megvásárolt eszközök újrabefektetésének korlátozása követett. A jegybank 2013 decemberében
jelentette be a mennyiségi lazító programja keretében történő nettó eszközvásárlások ütemének
lassítását [12], majd a megvásárolt eszközök folyamatos újrabefektetését fenntartva 2014
októberében fejezte be az addicionális vásárlásokat. Monetáris politikai céljai eléréséhez
közeledve és a reálgazdasági ciklus érettebb szakaszába lépve a fokozatos kamatemeléseket
2015 végén indította el a jegybank, majd 2017 októberében megkezdte a mérlegében lévő,
lejáró értékpapírok újrabefektetésének korlátozását is.
Az Európai Központi Bank a nettó eszközvásárlások fokozatos visszavonását 2018 januárjában
kezdte meg: a 2017. októberi ülésen jelentette be Mario Draghi elnök, hogy 2018 januárjától a
havi vásárlások 30 milliárd euróra mérséklődnek [8]. Ezt követően a 2018. júniusi ülésen úgy
határozott a jegybank, hogy a nettó vásárlások 2018. szeptemberét követően 15 milliárd euróra
mérséklődnek és év végén befejeződnek. Végül 2018. év végén a korábbi kommunikációnak és
a várakozásoknak megfelelően a jegybank lezárta eszközvásárlási programját [9].

434

Eközben a japán jegybank változatlanul folytatta mennyiségi és minőségi lazító programját, sőt
2016 januárjában -0,1 százalékra csökkentette az irányadó rátát, majd 2016 szeptemberében
felülvizsgálta monetáris politikai keretrendszerét [4]. Ennek eredményeként a jegybank
monetáris politikája két új elemmel, a hozamgörbe-célzással és az inflációs cél túllövése
melletti elköteleződéssel bővült. A hozamgörbe-kontroll keretében a jegybank elköteleződött
amellett, hogy államkötvényeket vásárol annak érdekében, hogy a 10 éves japán
kötvényhozamot 0 százalékon tartsa, ezzel nemcsak a rövid, hanem a hosszú hozamokat is
erősen befolyásolva. A jegybanki lépések következtében a hosszú állampapír-piaci hozamok
ténylegesen nulla körüli szintekre csökkentek, így a hozamgörbe teljesen ellaposodott.
5.1 Fordulat a romló globális növekedési kilátások következtében
2018 végén, illetve 2019 elején megtorpant a Federal Reserve és az Európai Központi Bank
normalizációja, sőt napjainkban már ismét a monetáris lazítás irányába tesznek utalásokat a
jegybanki döntéshozók, emellett a piaci várakozások is egyre nagyobb valószínűséggel áraznak
további lazító lépéseket a Fed és az EKB részéről. Ennek fő oka a globális növekedési kilátások
elmúlt időszakban megfigyelt romlása, valamint a protekcionista intézkedésektől, illetve egyéb
geopolitikai bizonytalanságok kedvezőtlen hatásaitól való félelem.
A Fed esetében a normalizáció végét jelzi, hogy az idei évben egyelőre nem folytatta
kamatemelési ciklusát a jegybank, ráadásul 2019 márciusában a döntéshozók bejelentették a
mérlegcsökkentés fokozatos leállítását [13]. Ennek következtében a jegybankmérleg 2019
szeptembere után nem csökken tovább, így a jegybank mérlege előretekintve jelentősen
nagyobb lesz a válság előtti szinteknél (5. ábra).

5. ábra: A Fed mérlegének forrásoldala (a GDP százalékában)
Forrás: Federal Reserve adatok alapján saját szerkesztés
Az EKB az eszközvásárlási program tavaly év végi lezárását követően 2019 márciusában
későbbre tolta az irányadó kamatok változatlan szinten tartására vonatkozó előretekintő
iránymutatását [10]. Eszerint az irányadó ráták legalább 2019 év végéig, illetve szükség esetén
azt követően is a jelenlegi szinteken maradnak. Emellett a jegybank bejelentette, hogy a célzott,
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hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek új sorozatát (TLTRO III) indítja el 2019.
szeptemberétől. A program célja a kedvező banki hitelezési feltételek megőrzése és a monetáris
politikai transzmisszió hatékonyságának javítása. Ezt követően 2019 júniusában fél évvel még
későbbre tolta a jegybank az előretekintő iránymutatását [11], így legalább 2020 közepéig
változatlan kamatokkal számolnak a döntéshozók, vagyis az EKB esetében az elmúlt
hónapokban egyre bizonytalanabbá vált a monetáris szigorítás megkezdése.
6. Következtetések
Az elmúlt időszakban tapasztalt globális lassulás, valamint a növekedési kilátások romlása
miatt felmerül a kérdés, hogy vajon az egyes gazdasági régiókban meddig tarthat az élénkülés,
potenciálisan mikor következhet be egy újabb recessziós időszak. Ha az Egyesült Álamok
reálgazdasági ciklusainak historikus alakulását vizsgáljuk, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy az
1950-es évektől napjainkig terjedő időszakban a növekedési ciklusok átlagos hossza 65 hónap
volt (6. ábra). Jelenleg ugyanakkor már 118 hónapja tart a fellendülés az USA-ban, ami a
második leghosszabb növekedési ciklus a teljes vizsgált időszakban.

6. ábra: Az Egyesült Államok reálgazdasági ciklusainak hossza
Forrás: NBER adatok alapján saját szerkesztés
Emellett szintén a jelenlegi, kedvező konjunktúraszakasz végének közeledtére utalhat, hogy az
amerikai hozamgörbe jelentősen ellaposodott, sőt előfordult, hogy inverzzé vált az elmúlt
időszakban: a 10 éves és az 1 éves amerikai államkötvény-hozamok különbsége előfordult,
hogy negatív tartományba csökkent [5]. A múltbeli tapasztalatok alapján a hozamgörbe
ellaposodása, majd inverzzé válása viszonylag jól jelezte előre a közelgő recessziókat az
amerikai gazdaságban [22]. Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy a legutóbbi válságot
követően a makrogazdasági környezetben bekövetkezett változások hatására a
hozamkülönbözet recesszió-előrejelző képessége csökkenhetett. Ennek oka, hogy az elmúlt
évtizedekben a hosszú hozamok trendszerű csökkenése volt megfigyelhető, így a hozamgörbe
rövid oldalának már egy kisebb mértékű emelkedése is jóval laposabb görbét eredményezhet.
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Összességében elmondható, hogy az elmúlt negyedévekben kedvezőtlenebbé váló növekedési
kilátások és a globális recessziós kockázatoktól való félelem monetáris politikai irányultságuk
újragondolására késztetheti a jegybankokat. Mindez már jól tükröződik a globálisan
meghatározó jegybankok kommunikációjában, és még erőteljesebben megmutatkozik a várható
kamatpályák alakulására vonatkozó piaci árazásokban. Előretekintve az egyik legfontosabb
kérdés, hogy szükség esetén mekkora mozgástérrel rendelkeznek a jegybankok a további
lazításra, illetve mi az az optimális gazdaságpolitikai mix, amelyben a monetáris és a fiskális
politika együttesen a leghatékonyabb módon tud kezelni egy esetleges válsághelyzetet.
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Absztrakt
A közgazdaságtanban régi tézis, hogy az elégedett dolgozó képes csak tartósan jól teljesíteni.
A dolgozói elégedettséget azonban nem könnyű hosszútávon fenntartani, így a vállalatok
minden eszközt megragadnak, hogy kulcsembereiket megtartsák, a legtehetségesebbeket pedig
bevonzzák a munkaerőpiacról. A munkáltatói márkaépítés, a munkahelyi megjelenés, a
különböző erkölcsi elismerési rendszerek, a munka és a magánélet közti egyensúly megtalálását
célzó munkahelyi programok, illetve a rugalmas munkavégzési lehetőségek is ezeket célozzák.
A tanulmány ezen utóbbi elemet, az atipikus foglalkoztatást járja körbe.
A rövid bevezetőben a belső szolgáltatás minősége és a profitabilitás közti kapcsolatról lehet
olvasni. Ezt követően az atipikus foglalkoztatás változatai kerülnek elemzésre: részmunkaidő,
határozott idejű munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, távmunka (home-office). Szabályozási
keretrendszerük bemutatása mellett, gazdasági vonatkozású jellemzői is megvizsgálásra
kerülnek. Külön fejezetben kerül bemutatásra, illetve a klasszikus atipikus formákkal
összehasonlításra a platform-working, amely szabályozása és kategorizálása olyannyira kezdeti
fázisban tart, hogy még az is eldöntendő kérdése a kutatói, gyakorlói és szabályozó szférának,
hogy egyáltalán foglalkoztatotti státuszról beszélhetünk-e vele kapcsolatban. Az atipikus
foglalkoztatás szakirodalma interdiszciplináris, így sokan sok megközelítésből elemezték a
területet. Hosszú azon publikációk listája, amelyek az atipikus foglalkoztatás munkaerőpiac
rugalmasságát javító hatásait elemzik, így például az édesanyák könnyebb integrálása a
munkaerőpiacra vagy a nők és férfiak közti gazdasági diszkrimináció eltüntetése. Jelen
tanulmány annak a későbbi kutatásnak az első lépéseit mutatja be, amelyben az atipikus
foglalkoztatás – mikroökonómiai szempontú - gazdasági teljesítményre gyakorolt hatásai
kerülnek megvizsgálásra és amelyben a szerző kutatótársaival arra keresi a választ, hogy az
atipikus foglalkoztatásnak van-e kimutatható hatása a gazdasági teljesítményre.
Kulcsszavak: atipikus foglalkoztatás, platform-working
1. Bevezetés
A szolgáltatás-profit lánc [1] alapján megállapíthatjuk, hogy a vállalat belső szolgáltatásainak
minősége és a vállalat profitabilitása között szoros kapcsolat található. A modell szerint a
vállalat profitját a vásárlók lojalitásán keresztül lehet növelni, amely az elégedettségüktől függ.
A vásárlói elégedettség fenntartásához kiváló termékek kellenek, amelyeket hosszútávon csak
elégedett dolgozók tudnak előállítani. A dolgozókat elégedetté tenni pedig a belső szolgáltatás
minőségének növelésével lehet. A belső szolgáltatást több szempontból is megközelíthetjük.
Beszélhetünk munkáltatói márkaépítésről, erkölcsi vagy anyagi elismerésről, de a
foglalkoztatás formája is idetartozhat. Jelen tanulmány a belső szolgáltatást utóbbi szempontból
vizsgálja.
Az elmúlt évtizedekben egyre több tanulmány foglalkozik a munka és magánélet közti
egyensúllyal [2],[3],[4]. Ebből arra lehet következtetni, hogy a munkavállalók egyre nagyobb
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hangsúlyt fektetnek munkájuk mellett a magánéletükre is. Ebből az következik, hogy a
dolgozók elégedettségét a munka és magánélet közti egyensúly is befolyásolja. Ezen egyensúly
megtalálásához hatásos eszközök lehetnek az atipikus foglalkoztatási formák, amelyek
rugalmassága rendkívül vonzó lehet a dolgozók számára. Az atipikus foglalkoztatási formák
többsége jól szabályozott, legalábbis jogi keretrendszere adott, Magyarországon például a 2012.
évi I. törvény a munka törvénykönyvéről szabályozza. Ugyanakkor jól mutatja a változó
munkaerőpiaci igényeket, hogy új atipikus foglalkoztatási formák is megjelentek, amelyekről
előbbiek nem mondhatók el. Az atipikus foglalkoztatás szerepe egyre fontosabb lehet mind a
munkáltatók, mind a munkavállalók számára, ezért részletes vizsgálatuk izgalmas kutatási
terület lehet a közeljövőben.
2. Az atipikus foglalkoztatás formái
Az atipikus foglalkoztatás definiálása nem egyszerű feladat, hiszen relatív fogalomról van szó,
az atipikus megnevezés, szükségessé teszi, hogy először a tipikus foglalkoztatási formát kellene
meghatározni. Azonban a meghatározás mélyebb elméleti megközelítései helyett, Hovánszki
alábbi definícióját használom: „az atipikus foglalkoztatás keretébe esőnek tekintjük az
alkalmazottak munkavégzését, illetve foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát, ha arra nem a
munkajog szabályai vonatkoznak, vagy bár a jogviszony munkaviszonynak minősíthető ugyan,
ám a munkajog erre az általánostól eltérő speciális szabályozást állapít meg” [5]. A teljesség
igénye nélkül, a legáltalánosabbnak tekinthető atipikus munkajogviszonyokat mutatom be jelen
tanulmányban.
2.1 Részmunkaidőre létrejött munkajogviszony
Ha áttekintjük a témával foglalkozó szakirodalmat, azt vehetjük észre, hogy a részmunkaidős
foglalkoztatást az első között mutatják be az atipikus foglalkoztatási formák felsorolásnál.
Meghatározása meglehetősen egyszerű, hiszen a szakirodalomban általában a 97/81/EK
irányelvre hivatkozva a következők szerint írják le: azok tekinthetők részmunkaidős
munkavállalóknak, akiknek munkaideje valamilyen időtávon kevesebb, mint az azonos
időtávon vizsgált, azonos vagy hasonló munkakörben, de teljes munkaidőben
foglalkoztatottaké [6], [7]. Fontos kérdés, de jelen tanulmányban nem vizsgálom a kényszerű
és önkéntes részmunkaidős foglalkoztatás közti különbségeket, azaz, hogy a részmunkaidős
státuszt a munkavállaló önként vagy a munkáltató kezdeményezésére kényszerből vállalja. A
részmunkaidő – munkavállalói oldalról nézve – legnagyobb előnye, hogy elősegíti a munka és
magánélet közti egyensúly megtalálását, feloldhatja a családalapítás és karrierépítés közti
dilemmát, megelőzheti a dolgozói kiégést, illetve koncentráltabb munkavégzést
eredményezhet. A munkáltató szempontjából a részmunkaidős munkajogviszony előnyei közé
tartozik a dolgozói elégedettség növelése, de hatékonyabb munkaszervezést is eredményezhet.
2.2 A határozott idejű munkajogviszony
A munkajogban a határozatlan munkajogviszony tekinthető tipikusnak, mert a munkavállaló
érdeke alapvetően az, hogy hosszútávon biztosítsa egzisztenciáját. A határozott munkaviszony
értelemszerűen ennek a kritériumnak nem felel meg, így annak alkalmazása a munkajog szerint
csak indokolt esetben lehetséges. Bankó alapján a következő definíciót használhatjuk:
„Határozott idejű munkajogviszony alatt olyan jogviszonyt értünk, amelynek létrehozásakor a
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függő munkát végző személy a munkáltatójával a szerződés megkötésekor megállapodik a
szerződés megszűnésének időpontjában, ezáltal a törvényi és a kollektív szerződéses
felmondási szabályok kizárásra kerülnek. A szerződés megszűnésének időpontja objektív
alapú, mint például meghatározott időpont elérése, meghatározott munka elvégzése vagy
meghatározott esemény elérése” [8]
2.3 A munkaerő-kölcsönzés
A munkaerő-kölcsönzésről Radnay alapján azt mondhatjuk, hogy „…a kölcsönbeadó a vele
kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre a
kölcsönvevőnek engedi át” [9]. Azon túl, hogy a munkaerő-kölcsönző vállalat leveszi a
munkavállaló válláról a munkakeresés terhét, azon előnyei is megvannak ennek a
foglalkoztatási formának, hogy az alapvetően határozott időre szóló kölcsönzés, egyfajta tartós
próbaidőt is jelenthet a munkavállaló és a kölcsönbevevő között, amely így tartós
munkaviszonyt eredményezhet, az egzisztenciális bizonytalanság okozta félelem nélkül.
2.4 A távmunka
A távmunka az egyik legrugalmasabbnak tekintett atipikus foglalkoztatási forma. A munka és
magánélet közti egyensúly megtaláláshoz nagy segítség lehet. Meghatározásával kapcsolatban
nehézséget okozhat, hogy a munkáltató, illetve a fizikai munkahely és a munkavállaló gyakran
nem egy helyen található, amelyből adódhatna, hogy minden ilyen eset távmunkának
tekinthető. Általánosan elfogadott, hogy ez önmagában nem elegendő a távmunka jogi
megvalósulásához, melyet Bankó a következő szerint definiál: „A távmunka legáltalánosabb
definíciója szerint távmunkás az, aki munkajogviszonyban áll oly módon, hogy munkaidejének
legalább ötven százalékát a munkáltató fő telephelyétől távol tölti és munkájához számítógépet
és telekommunikációs kapcsolatot használ” [8]. Makó szerzőtársaival ezt az alábbiakkal
egészíti ki: „A távmunka olyan, a munkavégzés rugalmasságát növelő munkahelyi innováció,
amely optimális használat esetén egyaránt kedvező lehet a munkavállalók és a munkáltatók
számára” [10]. A munkáltató elégedetté teheti dolgozóit, hatékonyabb munkavégzési
körülményeket biztosíthat számukra, miközben a munkahelyi infrastruktúra-költségeit is
optimalizálhatja.
3. A platform munkavégzés
A munka világa rendkívül sokat változott az elmúlt 100 évben. A felgyorsult környezetben
megnövekedett a terhelés, lazult vagy éppen szorosabbá vált a szociális háló, illetve a nők
szerepe is megváltozott a munkaerőpiacon. Ezeket a változásokat azonban a szabályozói
környezet részben követte csak. Megjelentek új foglalkoztatási formák, amelyek a XXI. század
kihívásaira nyújtanak megoldásokat. Egyre több szereplő választja a platform munkavégzést,
amely egy olyan foglalkoztatási forma, amely során a munkáltató és az alkalmazott valamilyen
online felületen találkoznak, és a munkavégzés feltételeit is online egyeztetik. Maga a munka
történhet a fizikai térben (pl. takarítás, személy- vagy ételszállítás), de gyakran a munkát is
online végzik (pl. fordítás, piackutatás). A platform munkavégzés a korábban bemutatott
atipikus foglalkoztatások érdekes egyvelege. Egyrészt tartalmazza a részmunkaidő és a
távmunka rugalmas előnyeit, másrészt gyakran ugyanúgy egy harmadik fél végzi a
munkakeresést, mint a munkaerő-kölcsönzés esetében. Az előnyök mellett azonban a platform
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munkavégzéssel kapcsolatban számtalan kérdés merül fel: önfoglalkoztatás; vállalkozás; kiket
érint; milyen szabályok vonatkoznak rá? A platform munkavégzés legnagyobb előnye a
rugalmasság, illetve a könnyű elérhetőség. Ha jól működik a platform foglalkoztatási szféra,
akkor jelentős segítség lehet a makrogazdaságban, hiszen megkönnyíti a munka világába
történő vissza- illetve beilleszkedést, enyhítheti a költségvetési feszültséget és egy nagyon jó
alternatíva lehet a megváltozott munkakeresletre és –kínálatra. Azonban, ha rosszul
szabályozott a terület, akkor a kirekesztés mellett, akár modernkori rabszolgatartás is
kialakulhat. A szabályozás azonban közel sem egyszerű. Úgy kell kijavítani a rendszer
hiányosságait, hogy közben a legfontosabb előnyeit ne veszítse el. A jelenlegi helyzetben az
egyes platformok különböző jogi kiskapuk használatával igyekeznek a fennálló szabályozási
keretrendszerből kilépni. Gyakran nem a munka kifejezést használják a munkáltatók az
együttműködés során, hanem szívességként vagy éppen feladatként definiálják a tevékenységet,
ezzel tudatosan kerülve a munkajogi felelősségre vonás lehetőségét. A jogalkotó egyik
legnagyobb kihívása, hogy meghatározza, hogy a platform munkavégzésben résztvevők
tulajdonképpen foglalkoztatottak vagy vállalkozók. Előbbi mellett szóló érvek, hogy a platform
gyakran meghatározza a munkavégzés feltételeit (pl. ár, munkaruha), míg utóbbit erősíti, hogy
az egyén maga döntheti el, hogy mennyit, mikor és kinek dolgozik. A kihívás nem könnyű,
azonban a megoldás vélhetően magában a platform adta háttérben rejlik, hiszen az IT
infrastruktúra segítségével, nem csak a munkavállaló teljesítménye nyomon követhető, hanem
a rendelkezésre állás, munkakeresés, egyéb aktivitás is monitorozható.
4. Az atipikus foglalkoztatás hatása a gazdasági teljesítményre
Miután az előbbi pontokban röviden bemutattam az atipikus foglalkoztatás néhány formáját,
illetve annak lehetséges előnyeit, fontos megvizsgálni, hogy ezek az előnyök miben
nyilvánulnak meg, továbbá, hogy az előnyök az elégedettség formájában kizárólag a
munkavállalónál maradnak, vagy a szolgáltatás-profit lánc alapján a vállalat teljesítménye is
növekszik. Az atipikus foglalkoztatást korábban jellemzően a nők munkaerőpiaci helyzetének
javítása, a munkahelyi egyenlőtlenségek kiküszöbölése vagy a munkavállalói elkötelezettség
növelése szemszögéből közelítették meg. Kutatócsoportunk viszont azt kívánja megvizsgálni,
hogy az atipikus foglakoztatás és a vállalat üzleti teljesítménye között felfedezhető-e kapcsolat.
Megvizsgálva Európa legnagyobb vállalatainak idevonatkozó adatait, továbbá összehasonlítva
a publikus adatbázisokban elérhető gazdasági mutatóikkal, összefüggéseket keresünk. Az egyik
lehetséges indikátor, amely alátámaszthatja az összefüggést, az atipikus foglalkoztatás
arányának emelkedése az évek során. Ha az atipikus foglalkoztatásnak vannak a vállalat
számára is előnyei, akkor minden bizonnyal ezt ők is észrevették, így racionális gondolkodást
feltételezve minden bizonnyal a foglalkoztatási szerkezetüket is átalakították. Kézenfekvő lehet
a vállalatok nyereségét, esetleg árbevételét összehasonlítani, azonban ezek az elemzések
önmagukban könnyen hamis korrelációhoz vezethetnek, ezért olyan modell megalkotását
tartjuk elfogadhatónak, amely a makrogazdasági folyamatokat is kezelni tudja. A kapcsolat
fennállása esetén kutatásaink eredményeit kiválóan lehet alkalmazni a gyakorlati életben.
Egyrészről ajánlások tehetők a vállalatok számra az optimális foglalkoztatási szerkezet
kialakítására, hogy az atipikus foglalkoztatás előnyeiből a munkavállaló és a munkáltató is
részesülhessen. Másrészt az újabb atipikus foglalkoztatási formák elemzésével a jogalkotónak
tehetők ajánlások, amelyek elősegíthetik a megfelelő szabályozói környezet kialakítását,
továbbá növelhetik az aggregált keresletet a teljes munkaerőpiac rugalmasságának növelésén
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keresztül. A kutatás eredményeként iparági esetleg földrajzi, kulturális különbségeket is
beazonosíthatunk, amelyek további vizsgálata újabb fejezeteket nyithat meg a témában.
5. Összefoglalás
Az atipikus foglalkoztatás témakörét sokan és sok szempont alapján megvizsgálták. Kutatásunk
középpontjában egy egyszerűnek tűnő összefüggés található, azonban idáig kevés tanulmány
foglalkozott azzal, hogy az atipikus foglalkoztatásból származó előnyök melyik félnél és milyen
mértékben realizálódnak. Az iparági és kulturális különbségek szintén jól körbejárt téma,
azonban ebből a szempontból történő elemzése sok újdonsággal szolgálhat a kutatóknak. A
vizsgálat legfontosabb lépése azon modell megalkotása lesz, amely képes kiszűrni a téves
kapcsolatokat, ugyanakkor tudja bizonyítani (vagy cáfolni) az atipikus foglalkoztatás és a
gazdasági teljesítmény közti kapcsolatot.
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Absztrakt
A digitalizáció a jövő versenyképességének egyik kulcsa, mely a társadalom valamennyi
alrendszerét befolyásolja. Egy friss McKinsey jelentés szerint a közszolgáltatások digitalizálása
számos előnnyel jár a polgárok, a vállalkozások és a kormány számára egyaránt. A digitális
kormányzati szolgáltatások jelentősen csökkenthetik a polgárok és a vállalkozások
adminisztratív terheit, emellett növelik a döntések átláthatóságát, és ezáltal csökkentik a
korrupció kockázatát. A digitalizációra tehát a hatékonyságnövelés, valamint a minőségi
szolgáltatások zálogaként is tekintenek. A digitalizációval szorosan összefügg a mesterséges
intelligencia témaköre, mely napjaink folyamatosan fejlődő területe, kihívás elé állítva a
társadalom tagjait, az üzleti élet szereplőit és az államot egyaránt.
E tanulmány – a terjedelmi korlátokra tekintettel – a Szerző által eddig még kevésbé vizsgált
és publikált ismereteket közvetíti a mesterséges intelligencia (MI/AI) vonatkozásában. A
Szerző a mesterséges intelligenciával kapcsolatos elméletek rövid felvázolása után az egyes
kormányzatok számára a mesterséges intelligencia által közvetített előnyöket és veszélyeket
veszi számba. Ezt követően bemutatásra kerülnek a mesterséges intelligencia gyakorlati
alkalmazási területei. Négy fő kutatási irány kerül azonosításra az AI Now Institute nyomán,
valamennyi egy-egy példával kerül alátámasztásra, kiemelt jelentőséges biztosítva a felmerülő
kockázatokra. A Szerző által a kínai példa is áttekintésre kerül, ahol a mesterséges intelligencia
imént említett mind a négy, egymással összefüggő területe/dilemmája megjelenik.
A tanulmány megvizsgálja és tipizálja az egyes európai és angolszász országok mesterséges
intelligenciával kapcsolatos stratégiai célkitűzéseit. A Szerző e körkép bemutatása után a
mesterséges intelligencia hazai helyzetére koncentrál.
Kulcsszavak: digitalizáció, közigazgatás, versenyképesség, mesterséges intelligencia
1. Bevezetés
A digitalizáció és a mesterséges intelligencia jelentősége ma már megkérdőjelezhetetlen,
folyamatosan fejlődő terület. E tanulmány célja a dilemmák felvetésén túl világhatalmak és
kisebb országok stratégiáinak megvizsgálása és bemutatása. E rendszerben kerül elhelyezésre
Magyarország, bemutatva a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kormányzati álláspontot,
valamint egy lehetséges kitörési pontot.
2. Elméleti felvezetés
A mesterséges intelligencia mára beszivárgott a mindennapokba. Ma már valóság a gépi
tanulás, a Big Data és annak elemzése adta lehetőségek igen jelentős és hatékony kihasználása.
A mesterséges intelligencia tehát megkönnyíti az ember végezte munkát, végső soron bizonyos
szinten ki is válthatja azt. Újfajta és merőben új munkahelyek jelennek meg a mesterséges
intelligencia által. A szakirodalom általában megegyezik abban, hogy a mesterséges
intelligencia az emberi intelligencia adaptálása, mely képes a problémák/feladatok önálló
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megoldására, az interakcióra, valamint az önálló tanulásra. Ahogy Budai-Gerencsér-Veszprémi
fogalmaz: „az infokommunikációs eszközök a mesterséges intelligencia alkalmazásával olyan
technológiák üzemeltetésére képesek, amelyek átalakítják a folyamatokat, a szükséges
munkaerő mennyiségét, típusát” [1]. Ződi Zsolt az alábbiak szerint definiálja a mesterséges
intelligenciát: „olyan eljárásokat, módszereket, szoftvereket és konkrét megoldásokat jelent,
amelyekre az ember módjára/racionálisan/autonóm módon gondolkodni/cselekedni képes ún.
ágensek épülhetnek. Az ágensek már „cselekvésre”, „gondolkodásra” (azaz az emberi
gondolkodás imitálására) képes szoftverek, amelyek még nem feltétlenül jelennek meg a fizikai
valóságban. A robotokat az különbözteti meg az ágensektől, ahogy azt egyébként az EU
vonatkozó jelentése is tartalmazza, hogy fizikai kiterjedéssel rendelkeznek” [2]. Yoshiaki
Shirai - Jun-ichi Tsujii szerint „a mesterséges intelligencia kutatásának célja az, hogy a
számítógépeket alkalmassá tegyük az emberi intelligenciával megoldható feladatok ellátására”
[3].
3. A mesterséges intelligencia jelentősége és hatása a közszférára
A McKinsey nemrégiben megjelent jelentése szerint a mesterséges intelligencia 2030-ra 16
százalékkal növelheti a globális GDP-növekedést [4]. A digitális szolgáltatások a
magánszektorban már széles körben régóta elérhetők. A felhasználók/ügyfelek ugyanazokat a
felhasználói élményeket, szolgáltatási színvonalat szeretnék megkapni a közszektortól, mint
amit a magánszektor nyújt nekik. A mesterséges intelligencia alkalmazása a közszférában
növeli a hatékonyságot, új alapokra helyezheti a döntéselőkészítést a nagyszámú adat (Big
Data) feldolgozása és elemzése által, a végrehajtást (pl. egészségügy, forgalomirányítás,
közbiztonság), javíthatja a front office (chatbotok alkalmazása) és back office tevékenységet, a
rutinfeladatok automatizálhatóvá válnak, új szolgáltatásokat nyújthat az állampolgároknak.
Végső soron létrejöhet egy intelligensebb közszféra. Egy 2017-es elemzés [5] kiemeli, hogy
egy szerv az automatizálás által kisebb létszámmal tud hatékonyabb szolgáltatást ellátni, mely
költségmegtakarítást, a szolgáltatások színvonalának és hatékonyságának emelkedését
eredményezheti. A közigazgatásnak – ahogy arra számos példa van már – nyitnia kell az új
technológiák, azok adaptálása felé, folyamatait a lehetőségekhez kell igazítania, újra kell őket
gondolnia. A mesterséges intelligencia által a közszférában dolgozók nem feltétlenül veszítik
el a munkájukat, mivel a technológia kiváltja az emberi tényezőt a rutinfeladatok során, az
alkalmazottak így összetettebb, kreatívabb, minőségibb munkát tudnak végezni.
4. Kihívások a mesterséges intelligenciával kapcsolatban
A mesterséges intelligencia térhódítása és szemünk előtt való formálódása kihívás elé állítja a
kutatókat, a kormányzatot és magát a társadalmat is. Többek között emiatt is léteznek olyan
szervezetek, melyek e hatásokkal foglalkozik. Ilyen például a New York University AI Now
Institute [6] elnevezésű kutatóintézete, mely a mesterséges intelligencia társadalmi
következményeinek megértését igyekszik elősegíteni kutatásaival. Az intézet négy, egymással
összefüggő területre összpontosít kutatásai során:
- jogok, szabadságjogok
A jogok, szabadságjogok terület amiatt is érdekes terep, mivel, ahogy Ződi Zsolt is rámutat, a
mesterséges intelligenciával és a robotokkal kapcsolatos szabályozás még igencsak formálódó
területe a jognak [7]. Ennek ellenére a mesterséges intelligencia felhasználásra kerül például a
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büntető igazságszolgáltatás, a bűnüldözés, a lakhatás és az oktatás területén oly módon, hogy
az befolyással van a döntésekre, kihat az egyének életére is. Fontos terület még a felelősség
kérdése, melyet az alábbi esetpélda is alátámaszt.
2018 tavaszán halálos balesetet okozott egy felügyelő személyzet jelenlétében önvezető
(autonóm) állapotban lévő, önvezető jármű az Egyesült Államokban [8]. A baleset kapcsán
felmerül a felelősség (Magyarországon egyébként ez a jogi kérdés még nem rendezett) kérdése,
vagyis az, hogy ki hibázott: az autonóm üzemmódban lévő gép, annak programozója, a
felügyelő személyzet vagy a gyalogos. Mint később kiderült, szoftverhiba okozta a halálos
balesetet: a gép egyszerűen nem vette figyelembe az általa érzékelt személyt [9]. Érdemes
megjegyezni ugyanakkor, hogy nemcsak jogi, de etikai dilemmát is felvetnek az önvezető autók
által meghozott döntések. A Massachusetts Institute of Technology (MIT) kutatói kérdőíves
módszerrel arra keresték a választ kutatásukban, hogy hogyan döntsenek a gépek egy-egy
biztosan emberi sérüléssel vagy halállal végződő szituációban, amennyiben ilyen helyzetbe
kerülnek [10].
- automatizálás
Az automatizálás terület a társadalom tagjainak, különösen a munkavállalók helyzetére
összpontosít: igyekszenek jobban megérteni a mesterséges intelligencia munkaerőpiacra
gyakorolt hatásait.
Erre példa a mesterséges intelligencia a munkahelyeken. Kim Larsen, a Magyar Telekom
műszaki vezérigazgató-helyettese mutatott rá egy 2018-as interjújában, hogy a pénzügyi
szektor, a biztosítás, vagy éppen a kereskedelem területén már igen intenzíven alkalmazzák a
mesterséges intelligenciát. Legnagyobb kockázatnak azt tartja, hogy nem léteznek AI üzletietikai alapelvek. Véleménye szerint „az emberi szürkeállomány ötvözése a digitálissal: ez a
jövőbe vezető út” [11]. A mesterséges intelligencia az Amazon nevű cégnél olyan szintre
emelkedett, hogy az méri a teljesítményt, figyelmezteti a munkavállalókat alacsony
teljesítmény esetén, valamint a felmondólevelet is előkészíti [12]. De nemcsak a
magánszférában, a közigazgatásban is alkalmazzák a mesterséges intelligenciát: „Észtország
már 13 különböző ügynökségen kormányzati tisztviselőket kiváltva alkalmazza a mesterséges
intelligenciát és a gépi tanulást” [13].
- méltányosság
A méltányosság terület a mesterséges intelligencia önálló tanulási folyamatában rejlő
kockázatokat veszi figyelembe: elfogult, pontatlan és tisztességtelen eredményekhez vezethet
csak a mesterséges intelligenciára hagyatkozni.
Vizsgáljuk meg az önálló tanulás hátulütőit a gyakorlati alkalmazás során. A mesterséges
intelligenciában rejlő kockázatok egyike, hogy az képes az előítéletességre [14]. Ami ennél
aggasztóbb, hogy erre nem is kell programozni, ugyanis „önmaguktól”, egymástól tanulva is
azzá válhatnak [15]. De ilyen „programozási hiba” például, amikor bizonyos bőrszínű és nemű
emberek „alulreprezentáltak” a tanulási folyamatban. Ebben az esetben már eleve „kódolva
van” a későbbi hiba – például az arcfelismerés terén. Tény, hogy ezt a kutatók is felismerték,
ezért tesznek is ellene. A Google ennek érdekében létrehozta az Advanced Technology External
Advisory Council elnevezésű testületet neves kutatók bevonásával, mely a mesterséges
intelligencia etikus felhasználását hivatott ellenőrizni [16]. Mindezek mellett egy érdekesebb
elképzelés az az észt terv, mely az igazságszolgáltatás területén is alkalmazná a „robotbírókat”
kisebb, 7000 eurónál alacsonyabb pertárgyértékű ügye esetében. Ez nem újdonság, az USA
több államában algoritmus is köreműködik a büntetés kiszabásának megállapításában [17].
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- biztonság, kritikus infrastruktúra
A kibertérben az emberek kapcsolatba kerülnek egymással, így megvalósulhatnak olyan, akár
büntetőjogi tényállások, mint a zaklatás, amelyeket ugyanúgy kell kezelni, mintha nem a
kibertérben történtek volna.
4.1. Az „állatorvosi ló” – A szemünk előtt megvalósuló algoritmikus kormányzás
Kínában megkezdődött az „algoritmikus kormányzás” kiépülése, melyben a technológiát hívják
segítségül a gazdaság és társadalom irányítása céljából [18]. Ehhez számos, mesterséges
intelligenciával megtámogatott térfigyelő, de inkább megfigyelő (arc-, hangulat-, és
viselkedésfelismerő és megfigyelő) kamerát/rendvédelmi szervek alkalmazottai által hordott
szemüveget alkalmaznak. Kifejlesztették a Társadalmi Kreditrendszert (Social Credit System –
SCS), mely segítségével a magánszemélyek mellett civil szervezeteket, cégeket is értékelnek,
használata 2020-tól lesz kötelező, ekkor már 300 millió kamera lesz az országban. Az állam a
pontozáskor számos tényezőt figyelembe vesz: társadalmi státusz, fizetőképesség, szokások,
viselkedés, orvosi és pénzügyi feljegyzések (pl. fizetési morál), nyilvántartások kerülnek
ellenőrzésre. Az így kapott alacsony vagy magas pont (minél magasabb, annál jobb) befolyással
van az élet számos területére: munkavállalás, hitelfelvétel, kórházi ellátás gyorsasága, utazás –
például akinek nincs pontja, nem is vásárolhat vonatjegyet online. Egyes nézetek szerint
bevezették a „jó állampolgár” fogalmát, mely a következőt takarja: „az a fajta állampolgár, aki
optimálisan járul hozzá a virágzó politikai közösséghez” [19].
5. Egyes országok mesterséges intelligenciával összefüggő stratégiája
A világ fejlettebb országai, melyekről alább is szó lesz, néhány éve kezdték meg stratégiájukat
kialakítani a mesterséges intelligencia vonatkozásában. A táblázat az országok stratégiáiban
fellelhető főbb politikai és stratégiai célokat mutatja be. Látható, hogy az egyes országok eltérő
profilt kívánnak kialakítani – eltekintve Kínától és az Egyesült Államoktól. Kanada és
Finnország például a tudományos központ kíván lenni, az Európai Unió az adatvédelemre,
jogokra koncentrál. Valamennyi országban megjelenik a Big Data, mint lehetőség és veszély,
a mesterséges intelligencia alapja. Mint látható, az országoknak van átfogó stratégiája, de
érdemes specializálódni is: Magyarországon bár még nincs stratégia, de az készül, a speciális
terület, melyben kiemelkedhet a többi ország közül, az az adatvagyon/adatgyűjtés témaköre
[20].
1. táblázat: Egyes országok mesterséges intelligenciával összefüggő stratégiája
Ország
(a stratégia keletkezésének
Elérendő kiemelt politikai és stratégiai cél
időpontja)
- kutatások támogatása
Egyesült Államok (2016)
- szabályozás lazítása
- mesterséges intelligencia beépítése a biztonsági és védelmi
stratégiákba
- közszolgáltatások hatékonyságának növelése
- Egyesült Királysággal való együttműködés
- digitális infrastruktúra kiépítése
Egyesült Királyság (2017)
- a digitális készségek oktatása
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-

Kanada (2017)

-

Kína (2017)

-

Európai Unió (2018)

-

Franciaország (2018)

-

Németország (2018)

-

a digitális üzleti környezet fejlesztése
a digitális vállalkozások támogatása
biztonsági vonatkozások
adatok felhasználása
digitális kormányzat
o egyénre szabott szolgáltatások, kormányzati portál
kialakítása
o modern digitális közszolgáltatások kialakítása
o adatvédelem
o digitális kompetencia növelése
o megfelelő technikai és munkafeltételek biztosítása
o Digitális Kormányzati Partnerség (együttműködés az
üzleti, tudományos és civil szektorral)
a mesterséges intelligenciával kapcsolatos társadalmi,
gazdasági, politikai, etikai vita terén vezető szerep elérése
tudományos diskurzus és kutatási központ kiépítése
nemzeti kutatási hálózat létrehozása
USA utolérése (2020-ig), majd globális vezető szerep
kialakítása (2025)
mesterséges intelligencia ökoszisztéma kiépítése
gazdaság fejlesztése
képzési központok, tudásbázisok kialakítása
infrastrukturális háttér, jogi keretek, szabványok
kialakítása
megváltozott munkakörülményekhez illeszkedő oktatási
rendszer fejlesztése,
az európai adatvédelmi elveken alapuló, mesterséges
intelligenciára vonatkozó etikai irányelvek kidolgozása
adatvédelem
kutatási potenciál növelése
munkaerőpiac nyomon követése
környezettudatosság
a mesterséges intelligencia okozta kihívások kezelése
inkluzivitás és sokszínűség
erős állami jelenlét (a változások/reformok beindítása
érdekében), deregulációs tevékenység elvégzése a
stratégiai ágazatokban (egészségügy, közlekedés, védelmi
és biztonsági terület, környezetvédelem)
o egészségügy: prediktív és személyre szabott orvosi
ellátás biztosítása
o közlekedés: önvezető autók fejlesztése
o védelem- és biztonság: kiber-bűncselekmények
észlelése
o környezetvédelem:
mesterséges
intelligencia
mezőgazdaságban való alkalmazása
kutatás
innovációs versenyek
kkv-k megerősítése
mesterséges intelligenciára épülő üzleti modellek
támogatása
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munkaerőpiaci kihívások kezelése
képzés megerősítése
mesterséges intelligencia használata a közszférában
o állami feladat a példamutatás az AI használata
terén
o nyílt kormányzati adatok nyilvános elérésének
biztosítása
o mesterséges
intelligencia
és
hatékony
adatelemzés
alkalmazása
a
katonai
biztonsági/védelmi, vagy a bűnmegelőzési
területen
- Big Data
- jogi keretek felülvizsgálata
- szabványok
- nemzeti és nemzetközi kutatóhálózatok
- társadalom tagjaival párbeszéd lefolytatása
- gazdaság támogatása a mesterséges intelligencia által
Finnország (2017)
- négy kiemelt ágazat támogatása: energia, orvostudomány,
mobilitás, ipar
- a közszféra korszerűsítése
- kiválósági központok létesítése
- globális kutatás-fejlesztési bázis kialakítása
- jogi akadálymentesítés
- adatok kezelése
Kormányzati aspektusból:
Olaszország (2018) [21]
- adatok felhasználása
- interoperabilitás
- adatbázisok, archív dokumentumok nyilvánossá tétele
- e-közbeszerzések
Forrás: https://www.plattform-lernende-systeme.de/ai-strategies.html
-

6. A mesterséges intelligencia hazai vonatkozásai
Magyarország is kiemelt jelentőséget tulajdonít a mesterséges intelligenciának. Ennek szem
előtt tartásával 2018 októberében 9-én megalakult 78 nemzetközi és hazai cég, illetve
egyetemek, tudományos műhelyek, szakmai és közigazgatási szervezetek részvételével a
Mesterséges Intelligencia Koalíció (MIK), amely ma már 175 tagot számlál. A MIK elsősorban
a hazai fejlesztési irányokat határozza meg, a terület megfelelő szabályozásához ad szakmai
javaslatot, részt vesz az MI stratégiájának kialakításában, szakmai munkacsoportjain keresztül
szakmai javaslatokat, társadalmi-gazdasági hatáselemzéseket készít elő, oktatásokat szervez
[22]. A MIK-nek összesen hat szakmai munkacsoportja van, melyek a megalakulása óta
működnek. Ezeket, és a MIK felépítését az alábbi organogram tartalmazza.
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1. ábra: A Mesterséges Intelligencia Koalíció 2019. májusában elérhető szervezeti
struktúrája
Forrás: https://digitalisjoletprogram.hu/hu/tartalom/mesterseges-intelligencia-koalicio
Ahogy a terület kormányzati felelőse, az innovációs és technológiai miniszter fogalmazott a
megalakuláskor: „a Mesterséges Intelligencia nem maga a cél, hanem egy stratégia, egy eszköz
a társadalmi-gazdasági céljaink megvalósításához. Az MI koalíció feladata nemcsak az európai
szintű előrelépéshez szükséges versenyképes területek beazonosítása, hanem hogy mindenkit
felkészítsen Magyarországon a mesterségesintelligencia-alapú megoldások elfogadására” [23]
Magyarország tehát még nem rendelkezik MI stratégiával, mely a szakértők szerint nem okoz
lemaradást a többi országhoz képet, mivel ott, ahol van ilyen, csak néhány éve fogadták el
azokat. Szertics Gergely, az MI Koalíció szakmai vezetője véleménye szerint Magyarország az
adatvagyon/adatgyűjtés körében emelkedhet ki a többi ország közül, ennek érdekében hosszú
távon adatpolitikát kell alkotni, új adatokat kell strukturáltan gyűjteni, rövid távon a meglévő
adatokat kell összegyűjteni és rendszerezni valamint adatfelhasználási modelleket kell
kialakítani” [24].
7. Összefoglalás
A fentiekben röviden áttekintésre kerültek a mesterséges intelligenciával kapcsolatos elméleti
keretek, valamint a közszférában való alkalmazás előnyei. Azonban a mesterséges intelligencia
számos dilemma elé állítja a kutatókat. E kutatási kérdések megfogalmazása és megválaszolása
számos komoly interdiszciplináris kutatást igényel. A téma azonban nem csak a kutatók, hanem
a politika szintjén is megjelenik. Ezért a világ legtöbb országában stratégiai területnek
tekintenek a mesterséges intelligenciára, mellyel kapcsolatban stratégiák készülnek. Az
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államok igyekeznek átfogó képet, víziót alkotni, egyúttal saját szerepüket is pozicionálni,
specializálódni egy-egy területre. Magyarországon a stratégia elfogadása még várat magára,
azonban a Mesterséges Intelligencia Koalíció megalakulásával egy széleskörű együttműködés
és párbeszéd indult meg a tudományos és üzleti élet, valamint a közszféra részvételével. A
mesterséges intelligencia ma még nehezen leírható lehetőségeket nyit az állam számára, ezért
indokolt komoly anyagi és humán erőforrások felhasználása a terület vizsgálata, fejlesztése
során. Magyarország, a szakértői vélemények szerint, az adatvagyon/adatgyűjtés területén
kerülhet a nemzetközi élmezőnybe.
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Absztrakt
Egyéni kutatási tevékenységem a köz- és magánszféra együttműködésének (Public-Private
Partnership) jogi és gazdasági elemzésére irányul. Azon okból kifolyólag, hogy az
együttműködés tapasztalatairól komplex képet lehessen nyújtani, szükségesnek tartom a
vizsgálódás aspektusát nemzetközi viszonylatba helyezni. Miért bizonyul sikeresnek egyes
országokban a PPP konstrukció? Nélkülözhetetlen a legnagyobb tapasztalattal, legjobb
gyakorlattal rendelkező európai országokban alkalmazott PPP konstrukciók bemutatása. A
nemzetközi szakirodalom ismeretében lehetővé válik annak tanulmányozása, hogy a hasonló
társadalmi problémákkal küzdő országok miként tudnak olyan követelményeknek megfelelni,
mint például a közpénzek hatékonyabb elköltésének igénye, ezzel egyidejűleg olyan
megoldások felkutatása, melyek kevesebb pénzből magasabb színvonalú szolgáltatás nyújtását
teszik lehetővé. A kutatás specifikumai a kormányzat és a vállalkozások partnerségi
együttműködése – mely tervezési, építési, működtetési, illetve finanszírozási feladatokban
egyaránt megvalósulhat – továbbá a közfinanszírozás hatékonysága. Indokoltnak tartom
közigazgatási vonatkozásban, szervezeti felépítésben történő vizsgálódást, ki a primer felelős,
mely szerv felügyeli a pályáztatást, majd a későbbi beruházást, illetve finanszírozást. A
tanulmány célja a köz- és magánszféra együttműködésének szervezeti és működési
megoldásainak ismertetése kritikai észrevételekkel. A vizsgálat alanyául szolgáló országok
(Egyesült Királyság, Franciaország és Németország) kiválasztása azon alapult, hogy milyen
mértékben befolyásolták az európai jog fejlődéstörténetét. A kutatási téma társadalmi,
gazdasági jelentőségét igazolja a PPP dinamikus fejlődése, továbbá az a tény, hogy a PPP
napjainkban is létező konstrukció, a jogintézménnyel szemben támasztott számos kritika
ellenére.
Kulcsszavak: Aktualitások, EU, PPP
1. Bevezetés
A köz- és magánszféra közötti partnerség (Public Private Partnership, továbbiakban: PPP)
eltérő fejlődésen ment keresztül Európában, az elmúlt két évtizedben. Elmondható, hogy a PPP
globális szinten elterjedt, ismert fogalommá vált, azonban nem beszélhetünk egy egységes,
európai modell kialakulásáról. A PPP kifejezés megjelenése előtt, korábban is számos
együttműködési forma létezett az állam és a magánszektorbeli partnerek között. Fontos
megjegyezni, hogy jelentős különbségek mutatkoznak az egyes uniós tagországok között a
tekintetben, hogy milyen mértékben vonják be a gazdasági szereplőket a közfeladatok
ellátásába. A PPP-projektek egyre fontosabbá váltak és alternatív közbeszerzési módszerként
alkalmazzák az Európai Unió legtöbb tagállamában. Bár az Egyesült Királyság nevezhető a
PPP „úttörőjének”, többek között Németország is vezető szerepet tölt be a megvalósított PPP-
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projektek számát illetően. Ezzel szemben léteznek olyan államok, mint például Svédország,
ahol csak nehézkesen kezdték alkalmazni a PPP-konstrukciós elveket. Ahhoz, hogy reálisan
értékelni tudjuk ezen együttműködés jövőbeli lehetőségeit, szükséges ismertetni a PPP
gyakorlatának fejlődését az Európai Unió egyes tagállamaiban.
2. Az európai PPP-piac
Az Európai PPP Szakértői Központ (European PPP Expertise Centre, EPEC) statisztikai adatai
szerint 1990 és 2016 között az Unió PPP-piacán 1749, összesen 336 milliárd eurós értékű PPPprojekt ért a pénzügyi zárás szakaszába. A 2008-as pénzügyi és gazdasági világválság előtt a
PPP-piac intenzitása jelentősen emelkedett, azt követően azonban az új PPP-projektek száma
meglehetősen visszaesett. A legtöbb projekt a közlekedési ágazatban valósult meg, 2016. évben
az összes PPP-beruházás számát tekintve, annak közel egyharmad részét tette ki, megelőzve az
egészségügyet és az oktatást. Az uniós PPP-konstrukciók túlnyomó többségben az Egyesült
Királyságban, Franciaországban, Németországban, Spanyolországban és Portugáliában érhetők
tetten: ezekben a tagállamokban – az 1990 és 2016 közötti időszakot tekintve – a végrehajtott
projektek összértéke meghaladta a teljes piac 90%-át.1
PPP kérdések Németországban
Németországban a leggyakrabban alkalmazott modellek a BTO (Build-transfer-operate)
ügyletek. Szintén gyakori típusa a PPP szerződéseknek a „BROT” (Build-renovate-operatetransfer) valamint „LDO” (Lease-develop-operate) megállapodások. A projektek többsége
épületek építési beruházásával, néhány pedig a közlekedési ágazattal kapcsolatos. A
jóváhagyott projektek nagy része (144-ből 42) földrajzilag Észak-Rajna-Vesztfália tartomány
területén valósult meg. A PPP beruházások a közszféra összes beruházásához viszonyítva,
annak 2-4%-át tették ki. A kormány így célul tűzte ki, hogy az összes állami beruházás 15%-a
PPP-konstrukció keretében valósuljon meg. Az említett nagyobb arány elérését segítette többek
között az a 2009. évben bevezetett törvény, mely lehetővé tette az építőipari kis- és
középvállalkozások részvételét a közbeszerzési eljárásokban.
Németországban a PPP piaca jelentősnek mondható. A pályázatok nyilvánossága és a „KKVklauzula” ugyan lehetőséget nyújt a kisebb vállalatoknak is, hogy részt vegyenek PPP-projektek
megvalósításában, ennek ellenére van számos olyan országos projekt, melyekben csak az
igazán nagy vállalatok tudnak részt venni. A PPP-projektekkel kapcsolatos legtöbb problémát
az jelenti, hogy a szerződést és a terveket (késedelem okán) utólagosan megváltoztatják,
részben az építési szakasz után. Ez a fajta rugalmasság természetesen költséget jelent, azonban
a PPP-projektek végeredménye szempontjából lehetővé teszi a kívánt hatékonyság elérését.
Nyilvánvalóan az ilyen beavatkozások vitát eredményezhetnek a PPP-projektek
gazdaságosságáról, eredményességéről.2
A PPP beszerzési folyamatának ismertetése

Európai Számvevőszék, Különjelentés, Public Private Partnerships in the EU: Widespread shortcomings and
limited benefits, Köz-magán társulások az Európai Unióban: széles körben tapasztalhatóak hiányosságok, kevés
előny valósult meg, 2018.
2
BECK, Benedikt: PPP in Sweden and Germany, A Comparison, Stockholm, 2010. 26-31.
1

456

Az adott közfeladat ellátásáért felelős kormányzati szerv, valamint a költségvetés elkészítéséért
és végrehajtásáért felelős minisztérium meghatározza a szükséges személyzeti létszámot és az
infrastruktúrát. A funkcióért felelős kormányzati szerv a szövetségi (azaz központi)
kormányzati szinten vagy a szövetségi állam szintjén felhatalmazza az építési hatóságot, hogy
készítsen tervet az építési projekt szükséges mértékéről. A terv tartalmazza a költségvetésből
finanszírozandó költségek becslését is. Az eljárás eddig megegyezik a hagyományos
infrastrukturális projektek beszerzési folyamatával. Ezután a PPP-projektek esetében elemzést
végeznek különböző változatokból, hogy melyek azok, amelyek a leginkább megfelelnek az
igényeknek. A fő összetevője a PPP alkalmassági teszt, amely azt vizsgálja, hogy a PPP
konstrukció megvalósítható, jogilag megengedett és potenciálisan hatékonyabb-e. Amennyiben
lehetséges a hatékonyság növelése, a PPP alkalmassági tesztet előzetes gazdasági
megvalósíthatósági elemzés követi, mely összehasonlítja az építkezés várható költségeit.
A hagyományos közbeszerzési eljárás során az adminisztratív funkció végrehajtásáért felelős
kormányzati szerv költség-haszon elemzést végez a projektről a tervek jóváhagyása előtt. Az
építési projekt jóváhagyása után a beruházás költségét az összehasonlítható szerződési eljárások
eredményeinek felhasználásával becsülik meg. Ettől eltérően speciális jellemző a PPP-re
alkalmazott eljárás esetében, hogy a PPP alkalmassági tesztet a költségek becslése előtt végzik
el.3
Franciaország - A PPP beszerzési folyamatának ismertetése
Franciaországban a PPP-t úgy határozzák meg, mint egy hosszú távú szerződést (jellemzően
15-35 év), amely szerint a közintézmény egy kereskedelmi vállalkozással tervezési, építési,
finanszírozási és működési/fenntartási tárgyú szerződést (ún. DBFO-szerződés) köt egy
közszolgáltatás megvalósulása érdekében. A kifizetések a szerződés időtartama alatt el vannak
osztva, és a teljesítménycélokhoz kapcsolódnak; fedezik a működési költségeket, a
berendezések finanszírozásával kapcsolatos adósság-visszatérítést, valamint a befektetők és a
privát partnerek befektetéseinek a saját tőkéhez viszonyított megtérülését a kockázatvállaláshoz
mérten. A PPP jogi és gazdasági okokból összehasonlító előzetes értékelés alá kell, hogy essen.
Az állami hatóságok a PPP-szerződéseket e két alternatív lehetőség egyikével értékelik,
ítélhetik meg. Ehhez kapcsolódik rendszerint a versenypárbeszéd, mely olyan projektek
esetében nyújt segítséget, ahol a hatóság objektív módon nem tudja meghatározni a
szükségleteit kielégítő legjobb eszközöket, vagy értékelni, hogy mely technikai, jogi vagy
pénzügyi megoldások felelnek meg ennek leginkább. A párbeszéd célja tehát a technikai
eszközök és a jogi/pénzügyi struktúra meghatározása annak érdekében, hogy az legjobban
megfeleljen a hatóság szükségleteinek, és megállapítható, hogy általában a következőket
foglalja magában: i) a kockázati mátrix finomhangolása; ii) jogi, pénzügyi és/vagy technikai
záradékok megvitatása; iii) szerződés megfogalmazása (tervezetek és véglegesítés).
Az eljárás menete:
Általánosságban elmondható, hogy a versenyeljárás jellemzően a következő szakaszokat
foglalja magában (versenypárbeszéd érdekében):
3
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• az előkészítő szakasz: ide értendő a hatáskör meghatározása, a pályázati dokumentációcsomag
elkészítése, a pályázati felhívás hivatalos kiadása (avis d’appel public à la concurrence, AAPC)
és a pályázók előzetes minősítése;
• a versenypárbeszéd: ideértve az ajánlati csomagok közzétételét (különösen a pályázati
szabályokat és a szerződés tervezetét), a párbeszéd iteráció menedzsmentjét, valamint a
párbeszéd iterációit és következtetéseit;
• a végső szakasz: beleértve a végleges ajánlatcsomag közzétételét, a végleges ajánlatok
benyújtására vonatkozó felhívást, a végleges ajánlatok vizsgálatát, az ajánlattevő kiválasztását,
a szerződés véglegesítését, a jóváhagyásokat, az aláírásokat és a kapcsolódó (jogi,
költségvetési) ellenőrzéseket.
A projekt bármely aspektusát meg lehet vitatni, mely lehetőséget teremt a hatóság számára,
hogy véglegesítse a követelményeit, és hogy a pályázó véglegesítse ajánlatát, feltéve, hogy a
pályázatban eredetileg bemutatott tényezők változatlanok maradnak. A győztes végül a
pályázati eljárásban meghatározott kritériumoknak megfelelő, gazdaságilag legelőnyösebb
ajánlat lesz. Az egyenlőség szigorú feltételei vonatkoznak minden egyes jelöltre. A hatóság
nem nyújthat egyik jelöltnek sem olyan információt, amely előnyben részesítené őket másokkal
szemben, és nem nyújthat más jelölteknek semmilyen iránymutatást a megoldásokra vagy a
bizalmas információkra nézve. A beszerzési menetrend projektenként változó lehet, ami érinti
a versenypárbeszéd fázisának a hosszát is. A fentiekben ismertetett három alapvető fázisra való
tekintettel egy adott projektre vonatkozó indikatív ütemterv a következő, az alapul szolgáló
ügyletek méretétől és összetettségétől függően:
• Előkészítő szakasz:
- az AAPC-től az előminősítési beadványokhoz: másfél hónap;
– előre minősített konzorciumok megerősítése: egy-két hónap.
• Megfelelő versenypárbeszéd:
– az előminősített konzorciumok megerősítéséről a versenypárbeszédre vonatkozó eljárások
megindítása: egy-három hónap;
- versenypárbeszéd: négy-tizenkét hónap.
• Végső szakasz:
– a versenypárbeszéd utolsó sorrendjéről szóló végleges ajánlatok benyújtására vonatkozó
következtetés: kettő-négy hónap;
– a végleges ajánlatok vizsgálata /tisztázása, a végrehajtás/szerződés véglegesítése, a szerződés
hatálybalépése: kettő-hat hónap.
A PPP-k jelenleg főként az adózási kérdésekkel, az állami támogatásokra való jogosultsággal
és a biztosítási kötelezettségekkel kapcsolatos egyenlő versenyfeltételeken alapulnak. Az
eljárás azonban továbbra is szigorúbb és szigorúbban ellenőrzött, mint a hagyományos
közbeszerzés, különösen az előzetes értékelés követelménye, amely meghatározza a PPPkonstrukció választásának szempontjait (ez a követelmény nem létezik a hagyományos
közbeszerzési, vagy koncessziós projektek esetében).4
Egyesült Királyság
Az Egyesült Királyság a köz- és a magánszféra közötti partnerséget úgy határozza meg, mint
„az állami és a magánszektor közötti közös munkával jellemezhető megállapodásokat.” A
4
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legszélesebb értelemben a magán- és a közszféra közötti együttműködés valamennyi típusát
lefedhetik, beleértve az együttműködést és a kockázatmegosztást a szolgáltatások és
infrastruktúra megvalósítása érdekében. Az Egyesült Királyságban a PPP leggyakoribb típusa
a magánfinanszírozási kezdeményezés (Private Finance Initiative, továbbiakban: PFI). A PFI
egy olyan megállapodás, amelynek keretében a közszféra olyan szerződéseket köt, amelyek
hosszú távon (gyakran 15-30 év között) a magánszektorból származó eszközökbe történő
befektetést eredményezik. Ez magában foglalja a koncessziókat és a franchise-ügyleteket is,
ahol a magánszektorbeli partner vállalja a felelősséget a közszolgáltatások nyújtásáért,
beleértve a szükséges infrastruktúra fenntartását, fejlesztését vagy építését. 5
Az Egyesült Királyságban az infrastruktúra hagyományos beszerzése a közbeszerzési eljárást
követi az EU szabványos közbeszerzési törvényeivel összhangban. Ez a folyamat a nyílt
verseny és a MEAT (most economically advantageous tender - gazdaságilag legelőnyösebb
ajánlat) alapelvein alapuló szerződések odaítélésének értékeit követi. A PPP beszerzési
folyamata az Egyesült Királyságban ugyanazt a beszerzési eljárást követi, mint a hagyományos
projektek esetében.
3. Összegzés
Megállapítható, hogy az 1990-es évektől, de még inkább a 2000-es évek elejétől világszerte
jelentősen nőtt a PPP-konstrukciók alkalmazása. Az egyes országok, mint például az Egyesült
Királyság, Franciaország és Németország esetében igen népszerűvé vált e pénzügyi
konstrukció, egyre inkább a PPP-ket használják olyan szolgáltatásnyújtásoknál, melyeket
korábban hagyományos közbeszerzés útján valósítottak meg. Az elmúlt évtized nagy részében
az Egyesült Királyságban a PPP-k a teljes éves beruházások mintegy 12%-át tették ki. Bár a
kormányok egyre inkább PPP-konstrukciót alkalmazzák, ezek a megállapodások továbbra is
viszonylag kis részét képezik a közszféra teljes beruházásának. A fent említett 12%-os brit érték
az egyik legnagyobb arányt jelenti a PPP-t alkalmazó országok között. Néhány ország
informálisan kijelentette, hogy nem tervezik a PPP-k arányát a teljes állami beruházások 15%át meghaladó mértékben növelni, aminek egyik oka a PPP létrehozásának meglehetősen
nehézkes folyamata. A nehézségek ellenére azonban az olyan országok, mint például,
Németország, Franciaország, Portugália és Spanyolország egyre inkább a PPP-ket részesítik
előnyben. Fontos megjegyezni, hogy, mint ahogyan a PPP-re vonatkozó meghatározások is
eltérnek egymástól, a számadatokat illetően is különbségek tapasztalhatóak, arra azonban
alkalmasak, hogy megmutassák, milyen széles körben alkalmazzák a PPP konstrukciókat.
A PPP-k alkalmazására való törekvés mindinkább az elvárható legjobb ár-érték arány elérését
eredményezi. Ezért projektet csak akkor lehet végrehajtani – akár PPP-konstrukció keretében,
akár hagyományos közbeszerzési eljárás során–, ha az megfelelő ár-érték arányt teremt. A PPPk és a hagyományos infrastruktúra-beszerzés mindössze két módja annak, hogy ez a kritérium
teljesüljön. Ezért elviekben úgy tűnhet, hogy a PPP vagy a hagyományos közbeszerzés közötti
választásnak egyértelműnek kellene lenni, hiszen a kormányoknak előnyben kell részesíteniük
azt a módszert, amely a leginkább rentábilis a költségvetés szempontjából. A gyakorlatban
azonban a választás nem mindig olyan egyszerű, hiszen a „ár-érték-cél” nagyon gyakran
összemosódik. A PPP-k melletti vagy azok ellen irányuló politikai szándék szintén szerepet
játszhat a választás befolyásolásában, valamint az olyan kérdések, mint például a szakképzett
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személyzet rendelkezésre állása, a közszféra szakszervezeteinek erőssége, a projekt
kockázatainak számszerűsíthetetlensége és az áruk általános összetettsége, mind olyan tényező,
mely néhány projektet a hagyományos közbeszerzések irányába, míg másokat a PPP-k
alkalmazása felé dönt.
Összefoglalva, a köz-magán társulások révén megvalósuló projektek a magánszféra
bevonásával biztosítanak olyan szolgáltatásokat, amelyek hagyományosan a közszférából
származnak, így enyhítve a közkiadásokra nehezedő szigorú költségvetési korlátozásokat. A
PPP-k beszerzési eljárása során olyan szempontokról is kell tárgyalni, melyek a hagyományos
közbeszerzésekben általában nem szerepelnek, így ezek a hagyományos projekteknél jóval
időigényesebbek. A PPP leggyakoribb formájának az ún. DBFMO-szerződés (Design-BuildFinance-Maintain-Operate), vagyis a tervezési, építési, finanszírozási, fenntartási és
működtetési szakaszokra vonatkozó szerződés tekinthető. Ebben az esetben a magánpartner
feladata valamennyi projektszakasz végrehajtása az infrastruktúra megtervezésétől a
kivitelezéséig, működtetéséig és fenntartásáig, beleértve a források bevonását is. A köz-magán
társulásokat három fő kategóriába sorolhatjuk: a) koncesszió, amelynek keretében a
szolgáltatást az igénybevevők közvetlenül a magánpartnernek fizetik meg, és a közszférabeli
partnerek általában a szolgáltatásért nem kell, hogy díjazást fizessenek; b) közös vállalkozás,
ahol a magán- és a közszférabeli partnerek együttesen tulajdonolnak egy harmadik vállalatot,
mint részvényesek; c) szerződéses köz-magán társulás, ahol a felek közötti viszonyok szabályait
a felek szerződésbe foglalják.6
A PPP-projektek sikeres végrehajtásához nagyszámú igazgatási apparátusra és végrehajtás
terén szerzett sokéves tapasztalatra van szükség, ami csak megfelelő intézményi és jogszabályi
környezet mellett biztosítható. Megállapítható, hogy ez jelenleg kevés uniós országban áll
rendelkezésre. Ez az állapot tehát nem tükrözi azt az Uniós törekvést, hogy az uniós források
mind nagyobb részben kerüljenek a vegyes finanszírozású projektek útján felhasználásra.
További hátrányt jelent az, ha nagy volumenű beruházás a projekt tárgya, ugyanis az jelentősen
csökkentheti a versenyt, hiszen kevés társaság rendelkezik a részvételhez szükséges pénzügyi
forrásokkal. Adott esetben függő helyzetbe hozhatja az ajánlatkérő szervet az, hogy a projekt
nagysága miatt csak egyetlen piaci szereplő tud megfelelni az összes feltételnek a verseny teljes
hiányát okozva ezzel.
Konklúzióként megállapítható, hogy a megvalósult PPP-projektek száma Európa szerte
jelentősen kevesebb, mint a hagyományos közbeszerzési eljárások száma. Ez részben
köszönhető a vonatkozó szabályok és ellenőrzések szigorúságának és az eljárások
bonyolultságának, valamint az időbeli elhúzódásának. Egy gazdasági világban, ahol a minél
gyorsabban és minél egyszerűbben megszerezhető profit mellett teszik le voksukat a magántőke
birtokosai, ott a PPP-konstrukcióban megvalósuló beruházások nem tűnnek túl
versenyképesnek. További hátrányként jelenik meg, hogy a hagyományos projekteknél a
magánpartnert már valamely részteljesítés esetén megilletik egyes kifizetések, addig a PPPprojektek esetében a magánpartnernek az infrastruktúra teljes kivitelezését önerőből, vagy akár
hitelfelvétel útján kell megoldania, mielőtt még bármilyen kifizetésben részesülne, ami további
határidő hosszabbodást eredményezhet.
Azonban a közszolgáltatásoknak vannak olyan szegmensei, amelyek PPP-projektek nélkül nem
tudnának megvalósulni az állami költségvetés pénzügyi hiánya miatt. Ugyancsak a PPP mellett
Európai Számvevőszék, Különjelentés, Public Private Partnerships in the EU: Widespread shortcomings and
limited benefits, Köz-magán társulások az Európai Unióban: széles körben tapasztalhatóak hiányosságok, kevés
előny valósult meg, 10.
6
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szól a kockázatviselés megoszlása, illetőleg az ajánlatkérői oldalon álló állam és intézményei
jelentik a garanciát a tőkebefektetés megtérülésére a magánszférabeli ajánlattevői oldalnak.
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A TÁRSASHÁZAK KÖZIGAZGATÁSI KAPCSOLATA,
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A VÁRHATÓ VÁLTOZÁSOKRA
Polgár Zoltán
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola, doktorandusz
polg.zoltan@gmail.com
Absztrakt
A társasházak alapítása és üzemeltetés során a tulajdonsok kiengedik az irányítást, és nagyobb
részt külsős szakemberre (közös képviselő) vagy választott tulajdonosi bizottságra (intéző
bizottság) bízzak az ügyeik képviseletét, intézését. A legtöbb esetben a tulajdonsok bele sem
gondolnak, hogy mennyire összetett és bonyolult dolog, hogy az otthonunkat körülölelő épület
minden tekintetben megfeleljen a jogszabályi elvárásoknak.
A jobb megértés és érdekérvényesítés érdekében érdemes körbejárni a társasházak és a
társasházkezelők nyilvántartását a közigazgatási rendszerben, mert az érdekérvényesítés a
képviselő megszólításán keresztül történik.
Joggal kerül elő újra és újra a kérdés, hogy mi is az a társasház? A társasház fogalmát a
társasházi törvény is leírja, de a közigazgatási elhelyezkedésének vizsgálatához ehhez több kell,
így a társasházat jelen tanulmány és előadás keretein belül, az alábbiak szerint határozom meg
a könyvvezetési kötelezettségei alapján: a társasház nem más, mint egy nevesített egyéb
szervezet. Nevesített egyéb szervezet pedig saját neve alatt jogokat és kötelezettségeket
vállalhat. A társasház részvétele a közigazgatási folyamatokban nem önkéntes, kvázi
ügyfélként van jelen a folyamatokban. Az egyéb szervezet tagjai a társasház tulajdonostársainak
közössége, amely tisztségviselőt választ, így képviseleti úton gyakorolja a jogait.
A társasházakat a földhivatali nyilvántartás lajstromozza, így helyrajzi szám alapaján meg lehet
találni a társasházakat a területileg illetékes földhivataloknál. A végzettséggel rendelkező közös
képviselőket a működési helyük szerinti kormányhivatal veszi nyilvántartásba. A végzettség
nélküli közös képviselők viszont nincsenek regisztrálva sehol. A földhivatali nyilvántartás és a
kormányhivatali nyilvántartás nem ér össze, így nem lehet tudni egyértelműen, hogy az adott
társasházakat, mely közös képviselők képviselik. A 2020-ra várható változások ezen az
anomálián kívánnak segíteni, előadásom a várható változásokat mutatja be.
Kulcsszavak: társasház, közigazgatás, közös képviselő, közigazgatási nyilvántartás
1. Téma indokoltsága
A mai Magyaroroszágon lakhatás meghatározó kérdés, és a népesség jelentős hányada
társasházban él, ezért a társasházi kutatások hozzájárulnak a lakhatási körülmények javításához,
valamint hozzájárulnak a településfejlesztés megalapozottságához is. A lakhatás igen elterjedt
formája a társasház, de a szakirodalomban érdemi hivatkozásokat nehezen lehet találni. Ennek
az egyik oka, hogy a társasházak igen elszigeteltek, lényegében a működésükbe a megbízott
közös képviselő, a számvizsgáló bizottság és kisebb részben a tulajdonosok látnak bele. Az
elszigeteltség miatt kialakuló információs aszimmetriát várhatóan feloldja a társasházakról

462

szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 2020.01.01-től hatályba lépő módosítása1, amelynek
értelmében:
1. létrejön a társasházi tisztségviselők nyilvántartása, amely a közösség ügyintézését ellátó
tisztségviselők a törvényben meghatározott adatainak nyilvánosságát eredményezi. A
társasházkezelők adatai nyilvánosak lesznek az egész országban. A társasházi
nyilvánosság várhatóan segíteni hívatott a társasházak átlátható működését, a jegyzői
törvényességi felügyelet erősödését és az eljárások hatékonyságának növelését.
2. a változás értelmében a közösség ügyintézését ellátó tevékenység csak akkor kezdhető
meg, ha a tisztség keletkezésének tényét az ingatlanügyi hatóság a társasház törzslapjára
feljegyezte.
3. földhivatal a honlapján korlátozásmentesen közzéteszi a társasházi tisztségviselők
adatait, a társasházak számviteli szabályok szerinti beszámolóit, valamint a társasház
közösségének adatait.
A KSH 2016-ban publikált egy jelentősebb felmérést „A 2015. évi lakásfelmérés főbb
eredményei” címmel, amely a 2011-es népszámlálás adatait dolgozza fel, az előzőekben
említett mű is a 2011-es adatokon túl, 1999-2005 közötti adatokra épít. Ebből következik, hogy
a társasházi adatsorok idejét múltak, a lakhatást és a település képet meghatározó épületek
fenntartása kevéssé vizsgált.
A több családot befogadni képes, egységes műszaki paramétereket megjelenítő építményekre
való igény az ipari fejlődés által kiváltott városiasodással együtt jelenik meg. Az ipari
technológiával történő nagy volumenű építkezések térhódítása a XX. század elejére és közepére
jellemző. Az első társasházakkal foglalkozó törvényt 1924-ben, 95 évvel ezelőtt hirdették ki és
lépett hatályba. Ez volt az 1924. évi XII. törvénycikk a társasháztulajdonról. A kihirdetett
jogszabály kezdetben a középosztály lakásépítéseit segítette, a nagy tőkések bérház fejlesztési
elképzeléseivel párhuzamosan és szemben. A II. világháborút követő magyarországi
államosítások [1] által a lakások állami (ideértve az önkormányzatokat is) tulajdonba kerültek,
ezáltal a rendszerváltás utáni állami vagyon értékesítésénél [2] nagy létszámú bérlő vált
tulajdonossá. Az így kialakult változás is szükségessé tette a társasházi jog fejlődését, hogy az
eddig egymással jogviszonyban nem lévő állami bérlők, tulajdonosként, a mindennapi
együttélés szabályainak meg tudjanak felelni. Tehát a társasház tágabb értelemben a
tulajdonostársak szerződése, a szerződés megnevezése: Alapító Okirat. Az épület, ahol legalább
egy lakás és egy nem lakás céljára szolgáló helyiség található vagy alakítható ki (külön
tulajdonként bejegyezhetőek), az alapító okirat és a földhivatali bejegyzés alapján minősül
társasháznak. [3]
A gyakorlatban Társasház akkor jön létre, ha a tulajdonostársak írásban foglalt alapító okiratnak
nevezett szerződéssel, közokiratba, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalják az
alapítás tényét, majd ezt a földhivatal be is jegyzi.
„A 20. században az urbanizáció eredményeként világviszonylatban is kialakult a társasházak
jogi szabályozása. Az Amerikai Egyesült Államokban és Kanada legtöbb államában a
condominium, vagy röviden condo, francia területeken co-propriété divisée vagy syndic
elnevezéssel. Németországban a BGB2 hatályba lépése előtt Stockwerkseigentum
(Németország déli részén találóan Streithäuser) névvel volt ismert a társasházhoz hasonló jogi
alakzat. A BGB nem ismerte a társasház intézményét, szigorúan a közös tulajdon szabályai
alapján bírálta el, majd 1951. március 15-én született meg a Gesetz über Wohnungseigentum
Az előzetes tervek szerint 2019.01.01-től lépett volna hatályba, de december 28-ai módosítással kitolták
2019.12.31-ig a hatálybalépést.
2
Német Polgári Törvénykönyv (BGB)
1
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und das Dauerwohnrecht (WEG) – legutóbbi reformjára 2007. július 1-jén került sor – amely
már a magyar társasházhoz hasonló konstrukciót jelentett. Svájcban és Liechtensteinben
jelenleg is Stockwerkseigentum névvel illetik a társasházakat.” [4]
Indokoltság főbb pontjai:
1. jelentős társadalmi érdek a lakhatási biztonsághoz,
2. társasházak döntései jól kapcsolhatóak az önkormányzati döntésekhez,
3. kisközösségek összetartozásának erősítése,
4. városfejlesztési érdek,
5. állami finanszírozás kialakítása,
6. helyi érdekek erősítése,
7. átláthatóság megteremtése,
8. adatbiztonság elősegítése.
Nagyon fontos megemlíteni, hogy Magyarország Alaptörvénye is rendelkezik a lakhatásról:
XXII. cikk
(1) Magyarország törekszik arra, hogy az emberhez méltó lakhatás feltételeit és a
közszolgáltatásokhoz való hozzáférést mindenki számára biztosítsa.
2. Közigazgatás érintett részei
A közigazgatást meg lehet úgy is közelíteni, hogy a „a közérdekű szükségletek kielégítése” [5].
A jobb megértés és átláthatóság érdekében érdemes egy áttekintő ábrán (1. ábra) szemléltetni a
közigazgatás rendszerét. Az ábra alapján pedig megvizsgálni, és elemezni azokat a közérdekű
szükségleteket, amelyeket egy társasház esetében ki kell elégíteni.
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11. ábra: A közigazgatás rendszere
Forrás: szerző szerkesztése
A 1. ábráról leolvasható, hogy két szervezetrendszer van, így megállapítható, hogy a magyar
közigazgatás duális jellegű. Az 1. ábrát úgy állítottam össze, hogy a társasházi kapcsolódási
pontokat szemléltesse.
Érdemes az 1. ábra alapján végig menni, és megvizsgálni, hogy társasházra milyen hatással
vannak a felsorolt állam- és önkormányzati igazgatási szervek.
Kormány – minisztériumok
Az előző kormányzati ciklusban a társasházak ügyében történő intézkedés elsősorban a
Belügyminisztériumhoz tartozott. A 2018-ban indult kormányzati időszakban, azonban a
társasházi ügyekben történő intézkedések esetén az Igazságügyi minisztérium állásfoglalása
lesz az irányadó a Pénzügyminisztérium egyetértésével.
Főhivatalok:
a. rendvédelmi szervek: a 1. ábrán két rendvédelmi szervet emeltem ki, a rendőrséget, és a
katasztrófavédelmet. Belátható, hogy a társasház nagyon könnyen, és gyorsan válhat a két
említett rendvédelmi szerv ügyfelévé. „Társasház sérelmére elkövetett bűncselekmény
esetén a közös képviselő jogosult pótmagánvádlóként fellépni, a tulajdonostársak önállóan
nem [Be. 51. §, 53. §, 231. § (2) bek. c) pont].” [6] Példaként megemlíthető a csepeli
társasházak ügye, ahol „a közvagyont érő kár több millió vagy tízmillió forintra tehető.
Nem egy közös képviselő sikkasztás gyanújába keveredett (…)” [7]. A katasztrófavédelem
főleg a tűzvédelmi ellenőrzésekről ismert a társasházaknál. Társasházak főfeladata
tűzvédelmi szabályzatok érvényességének megőrzése, és szükség esetén frissítése. A
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b.
1.

2.

3.

kéményseprés is idesorolható, ami szintén folyamatos konfliktusforrás a társasházak
életében.
autonóm államigazgatási szervek:
Közbeszerzési hatóság: „(…) Az eredeti tervek szerint csak ebben az egy esetben kellett
volna közbeszerezni, azonban olyan szűk területre korlátozódott volna így a közbeszerzés,
ami nem biztos, hogy megfelelt volna az uniós előírásoknak. Ennek orvoslására bekerült a
jogszabálytervezetbe egy újabb bekezdés is, mely szerint: támogatásból megvalósuló
beszerzés vonatkozásában az a szervezet is közbeszerzésre köteles, amelynek beszerzését
egy vagy több ajánlatkérő legalább 25 millió forint összegben közvetlenül támogatja. Ha
tehát nem valósul meg az első bekezdés, akkor is közbeszereztetni kell, ha ez a feltétel
megvalósul. Itt a támogatási intenzitás nem számít. Ha a klasszikus ajánlatkérő legalább
25 millió forintot közvetlenül ad egy beszerzés megvalósításához egy támogatott
szervezetnek, akkor a Kbt. szabályait alkalmazni kell.”[8] Jelen pillanatban jelentősebb EUs pályázatok nincsenek folyamatban, de az elmúlt években jelentős program volt az Otthon
melege pályázat, ahol jelentős számú társasház jutott energetikai beruházás keretében
támogatáshoz, és alkalmaznia kellett a Kbt. vonatkozó szabályait.
Egyenlő Bánásmód Hatóság: a hatóság társasházi szempontból igen érdekes, ezt két
példával támasztom alá.
„Kérelmező kérelemmel fordult a Hatósághoz az egyenlő bánásmód követelményének
megsértése miatt, melyben előadta, hogy álláspontja szerint egy társasház diszkriminatív
módon állapítja meg a közös költséget.” [9] Ebben az esetben a hatóságnak nem volt
hatásköre eljárni.
„Egy mozgássérült, kerekesszékkel közlekedő panaszos az egyenlő bánásmód
követelményének megsértése - az akadálymentesítés hiánya - miatt kérelemmel fordult az
Egyenlő Bánásmód Hatósághoz egy társas üzletházzal szemben.” [10]
Megállapítható, hogy a társasházzal szemben az Egyenlő Bánásmód Hatóság nem minden
esetben járhat el. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság előtt meg kell jelölni a védett
tulajdonságot is.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH): a közelmúltban nagyon
sokat lehetet olvasni az adatkezelési tájékoztatók elkészítéséről, amelyben a társasházak is
kivették részüket. Az adatkezelésre a Tht. tartalmaz kitételeket. Véleményen szerint a
társasházi adatkezelést a társasház szervezeti és működési szabályzatában kell szabályozni,
és nem külön adatvédelmi szabályzatban. A szervezeti és működési szabályzat
elfogadására van jogszabályi felhatalmazás, még az adatkezelési szabályzatokat és
tájékoztatót nem minden esetben fogadja el a közgyűlés, vagy nem minden esetben kerül
megszavazásra.
A tárasházak esetében a jegyzetben [11] megtalálható két határozatban foglalat leírások
jellemzik a legjobban, hogy a társasházi tulajdonos miért, és milyen indokkal fordul a
NAIH-hoz. Az egyik jellemző eset a közös költség fizetési fegyelem megismerése. A
gyakorlatban a közös képviselők csak a közgyűlés által megválasztott számvizsgáló
bizottsági tagoknak adnak lehetőséget a teljes iratanyagba való betekintésbe, de a NAIH
álláspontból kiderül, hogy minden tulajdonosnak lenne lehetősége, titoktartás mellett, az
adatok megismerésére.
A NAIH esetében a másik nagy témacsoport, ha társasházakról van szó, a társasházi
kamerák alkalmazása, használata. A társasházaknak a kamera használatát részletesen a
szervezeti és működési szabályzatban kell lehatárolniuk (jelenleg változtatás alatt). A
kamera használattal kapcsolatban lényeges információ, hogy a társasházi tulajdonsok nem
nézhetik meg a felvételeket, csak az illetékes rendvédelmiszerv vizsgálatában

466

használhatóak fel a kamerarendszer felvételei [12]. Tehát eddig önkényesen és bármikor
nem lehetet megnézni a felvételeket.
Központi hivatalok – NAV
A NAV minden évben kiadja a társasházak adózásának alapvető szabályait [13]. A NAV a
kiadott szabályozásában ismeri a társasüdülőt is kifejezetten a társasházhoz sorolja. A NAV
vizsgálja, hogy a Szja tv. alapján a társasház adókötelezettségét. „Ha a társasházközösségnek
adókötelezettsége keletkezik (a közös tulajdont hasznosítja, munkabért, megbízási díjat, közös
képviselő részére tiszteletdíjat fizet stb.), az adókötelezettség keletkezésétől számított 15 napon
belül be kell jelentkeznie a területileg illetékes elsőfokú állami adóhatósághoz.” [15] A
képviselet bejelentés Egységes Képviseleti Adatlap formanyomtatványon lehet megtennie a
közösség képviselőjének. A bevallást a társasházak részére a 2018. évi személyi
jövedelemadóról 2019. május 20-ig kell megtenni.
A NAV a bevallások határidejét a minden évben kiadott személyes adónaptárral segíti, amely
a NAV honlapján érhető el [16]. Ha a közösség a közösség tevékenysége által keletkezett
(adó)kötelezettségnek eleget tett, akkor a közösség tagjainak további teendője nincsen.
Kiemelendő még, ha a társasház alkalmazotti státuszban munkavállalót foglalkoztat, akkor
biztosítási és járulék fizetési kötelezettsége is keletkezik, amelyet a tárgyhónapot követő hónap
12-ig kell a NAV számára megfizetnie, utalással.
A társasházak is lehetnek általános forgalmi adóra vonatkozó jogszabály alanyai, és képződhet
is fizetési kötelezettség, abban az esetben, ha az áfatörvény alapján a közös tulajdonban lévő
ingatlanra irányuló gazdasági tevékenység jön létre. Ilyen jellemző esetek a közös tulajdonú
ingatlan értékesítése, vagy a közös tulajdonba kerülő ingatlan vásárlása. Tehát két részre
osztható, az alaptevékenység esetén az áfát mindig meg kell fizetni, de nem vonható le, még a
vállalkozási tevékenység esetén (pl. ingatlan bérbeadás) választható a normál Áfa bejelentkezés
is.
A jogszabályi háttér elég összetett, így összefoglalása indokolt, bár néhány jogszabály a
felsorolásból már megemlítésre került:
1. a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény
2. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
3. az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
4. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
5. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
6. a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
7. az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011.
évi CLVI. törvény
8. 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb
szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
A továbbiakban olyan közigazgatási feladatok bemutatása történik, amely települési
önkormányzati (ideértve a fővárosi kerületeket is) szabályozási körébe tartoznak. Azt is fontos
megemlíteni, hogy a társasházak a Tht. alapján megalkothatják saját hosszú távú és mindennapi
együttélést szabályozó dokumentumaikat. A társasház ilyen lényeges dokumentuma a
szervezeti és működési szabályzat.
Helyi területi/települési szervek – Állattartás

467

A szabályozásra nézve Budapesten fővárosi és kerületi, máshol területi, önkormányzati
rendeletek vonatkoznak, illetve maga a társasházi szervezeti és működési szabályzata, valamint
a társasház által megalkotott házirend ad szabályozást a lakásban való állattartásról. Fontos
információ, hogy a társasház szervezeti és működési szabályzata és házirendje nem lehet
engedékenyebb, mint a jogilag felette álló rendeletek és jogszabályok. Tehát, ha pl. a kerületi
rendelet állattartás vonatkozásában tulajdonosonként egy állatot enged a lakásban tartani, akkor
a társasházi házirend sem engedhet többet. Állattartás szempontjából a lakás mérete és az
állatok száma lényeges körülménynek tekinthető [17].
A leírt szabályozások betartatása a közös képviselő, intéző bizottság, közterületen a közterület
felügyelet, súlyos (bal)esetekben pedig akár a rendőrség bevonásával történhet.
A társasház területén a házirend mindenkire érvényes, még a vendégekre is. Közterületen, ami
már a társasház előtti utcaszakaszt is jelenti, a közterület felügyelet illetékes intézkedni.
Két csoportot lehet megkülönböztetni a társasházban tartott állatok között: kedvtelésből tartott
és veszélyes állat.
Kedvtelésből tartott állatok a kutya, macska, hal, madár, rágcsálók (amelyeknek a tartásához
nem szükséges különösebb engedély, de tartozhat hozzájuk pl.: törzskönyv). Ezekre az állatokra
gondol leggyakrabban, aki a házirendet olvassa az állattartásról.
A veszélyes állatok egészen más témakör, tartásukhoz engedély kell, az engedély
megszerzéséhez pedig a jogszabályban leírt körültekintő és szigorú szabályoknak megfelelő
környezet (pl: védőrács és az ingatlan bejáratánál jól láthatóan ki kell írni, fel kell tüntetni, hogy
veszélyes állat tartása történik).
A területi rendelkezések eltérhetnek, ezért érdemes az önkormányzati honlapokról is
informálódni.
Fontosabb jogszabályok:
1. 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről
2. 85/2015. (XII. 17.) FM rendelet a veszélyes állatfajokról és egyedeik tartásának
szabályairól
3. 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról
A felsorolt jogszabályokat egészíthetik ki a települési önkormányzati rendeletek, és társasházi
szervezeti és működési szabályzatok, valamint a társasházak által elfogadott házirendek.
Helyi területi/települési szervek – Zajterhelés
A mai világban a társasházi lakáshasználók fokozottan kivannak a téve zajoknak, hangolnak
[18]. A zajok és hangok egészségkárosító hatása közismert, így a társasházi lakáshasználók
kifejezett érdeke, hogy tudjanak védekezni, ha a bírtokukban jelentős zajterhelés történik. A
csendháborítás kérdésével a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről 2012. évi II. törvény foglalkozik, de a Ptk-ban is megtalálhatóak azok
a jogszabályi helyek, amelyek felhatalmazzák a sértetett a birtokvédelemre. A határértékeket a
környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVMEüM együttes rendelet írja le.
A gyakorlatban elegendő, hogy a zajkibocsátás alkalmas legyen a zavarásra, így nem kell
bizonyítani, hogy az ténylegesen zavarja-e mások nyugalmát. A gyakorlati megítélés nem köti
időponthoz sem a zaj kibocsátást, tehát akár ez nappali órákban is megvalósulhat.
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Helyi területi/települési szervek – Építésügyi hatósági feladatok
„2010. január 1-jén még 394 elsőfokú építésügyi hatóság működött, amelyből 284 volt
építésügyi körzetközpont. A 2013. január 1-jétől kialakított hatósági rendszerben már több
szinten oszlanak el az elsőfokú építésügyi hatósági jogkörök, és a hatóságok száma is jelentősen
csökkent. Jelenleg 197, illetve 59 hatóság látja el a korábbi (és kiegészített) elsőfokú építésügyi
hatósági feladatokat. A Kormányhivatalok 2015. április 1. napjától megvalósuló integrációja az
építésügyi hatósági rendszerben is változásokat eredményezett.” [19]
A 2. ábrán lehet megtekinteni az építésügyi hatóságok rendszerét Magyarországon.

2. ábra: Építésügyi hatóságok rendszere Magyarországon
Forrás: szerző szerkesztése
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény az 5. szakasz
2. bekezdésében meghatározza az építésügyi hatóságok hatáskörét, továbbá a jogszabály leírja
az építésügyihatóságok feladatait is.
A társasházak esetében az alábbi példák jól érzékeltetik a hatóságokkal való mindennapi
kapcsolatot. Felsorolás szinten látható, hogy milyen ügyekben fordulhat a társasház az általános
építésügyi hatósághoz egy települési jegyzőség feladatai alapján:
1. Bontási engedély és bontási bejelentés eljárás
2. Elvi építési engedélyezés eljárás
3. Építési engedély és bejelentési eljárás
4. Egyszerűsített építési engedélyezési eljárás
5. Összevont építéshatósági eljárás
6. Használatbavételi engedély és bejelentési eljárás
7. Fennmaradási engedélyezési eljárás
8. Adat tény és állapot igazolása
9. Telekalakítás ügyekben szakhatóságként történő eljárás
10. Építésrendészeti ellenőrzés
3. A társasházak és közös képviselők jelenlegi nyilvántartása
Jelenleg Magyarországon a társasházakat a földhivatali rendszer, míg a közös képviselőket a
székhelyük szerinti kormányhivatal tartja nyilván. A két rendszer jelenleg nincs összevezetve,
és nagyon nehéz megtudni, hogy egy adott társasház képviseletét ki és milyen formában látja
el.
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3.1. A tásasházak nyilvántartása
A magyar ingatlannyilvántartás egészen a XIII. századik vezethető vissza. A társasházak
nyilvántartását két jogszabály hatálybalépés teremtette meg.
1. 1923-ban előterjesztett XII. törvénycikk;
2. 30000/1925 (VII.2) IM rendelet a társasháztulajdon telekkönyvezéséről.
1923-ban előterjesztésre került a XII. törvénycikk, amely 1924. május 20-án került kihirdetésre.
A törvénycikk az építési kedvet kívánta fokozni. A fentiekben nevesített szabályozás 1979-ig
volt hatályban (55 évig) [20], így a magyarországi társasházak nagy többsége a fenti
szabályozás alapján került alapításra. Az 1924. XII. törvény felhatalmazása alapján az
igazságügyi miniszter rendeletet alkot a társasháztulajdon telekkönyvezéséről.
„A technikai és intézményi fejlesztéseknek köszönhetően ma már olyan korszerű, egységes
ingatlanügyi szakigazgatási rendszer elégíti ki a felhasználói igényeket a földügyi igazgatás
szakterületein (ingatlan-nyilvántartás, földbirtok-politika, földvédelem, földhasználat,
földmérés és térképészet), amely az Európai Unió minősítési rendszere szerint is elismert szintet
ért el.” [21] A szakmai irányítást az Agrárminisztérium látja el.
Az előzőekben láthattuk, hogy a földhivatalok területi illetékességű szervek, amelyek területi
felosztását a 3. ábra szemlélteti.

3. ábra: Építésügyi hatóságok rendszere Magyarországon
Forrás: http://www.foldhivatal.hu/
Az ingatlan nyilvántartás a szakigazgatás egyik részterülete, két jogszabályt kell megemlíteni,
amely kiemelten foglalkozik a jelen dolgozat témáját képező nyilvántartással:
1. 1997. évi CXLI. törvény, az ingatlan-nyilvántartásról (a továbbiakban: Inytv.);
2. 2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről.
Inytv-ből két szakasz a földrészlet (11.§) és az egyéb önálló ingatlanok (12. §) között találjuk
meg az építési telkeket (ideértve társasháznál a tulajdonostársak közös tulajdonában álló
épületrészeket és helyiségeket) és a társasházban lévő öröklakást, továbbá a 13. §-ban
foglalkozik a jogszabály a társasházként nyilvántartandó épületekről (pl. társas garázs, társas
üdülő).
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A társasház nyilvántartása a tárasház alapítással veszi kezdetét. A társasház alapítás során
alaptó okirat készül, amely röviden összefoglalva nem más, mint a magán és a közös tulajdon
jegyzéke, tulajdonképpen a tulajdonosok által kötött szerződés. Az alapító okirat tartalmazza a
magántulajdonhoz kapcsolódó tulajdoni hányadot, amely a későbbiekben a tulajdonos szavazati
arányát fogja meghatározni.
Az alapító okirat elfogadása és aláírása után a közösség megválasztott képviselője nyújtja be a
területileg illetékes földhivatalhoz. A társasházi nyilvántartást az 4.ábra szemlélteti.

4. ábra: A társasházi nyilvántartás
Forrás: szerző szerkesztése
A földhivatali bejegyzés mindig kérelemre indul, amelyet a kérelmezőnek kell kitölteni, és
sortartás van, ami azt jelenti, hogy mindig az időben előbb érkezett kérelmek kerülnek
megvizsgálásra, bejegyzésre, vagy elutasításra. A földhivatali nyilvántartás közhiteles, tehát,
ami a nyilvántartásba megtalálható, az úgy van (ellenkező bizonyításig).
A 6.ábráról leolvasható, hogy a ki lehet kérni a törzslapot, amely társasház alapítás tényét fogja
igazolni. Továbbá kilehet kérni a különtulajdonú albetétek lapjait is, amely a különtulajdonban
lévő albetétek adatait (pl. tulajdonos) fogja tartalmazni.
3.2. A közös képviselők nyilvántartása
A társasházak képviseletét és legtöbbször ügyintézését is a választott képviselő látja el.
Megválasztásuk a közgyűlésen történik, amely a társasház legfőbb döntéshozó szerve. A
megválasztott személyek felkészültsége, és a tevékenység ellátásának szervezeti formája is igen
eltérő, erről részletesebben már az előzőekben volt szó, visszatekintve az üzletszerűen végzett
tevékenység nyilvántartását vizsgáltam tovább. A bejegyzés kérelemre indul, amely a
www.kormanyhivatal.hu oldalon elérhető.
A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyonértékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és
a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól a 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet tartalmaz
információkat. A 499/2017. (XII.29) kormányrendelet már megfelel a 2006. december 12-i
2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek.
A nyilvántartás elrendelésének jogszabályi felhatalmazásai:
1. az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése;
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2. lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 87/A. és 87/B. §;
3. a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 65. § 1. pontjában és 66. §;
4. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontja.
A képviseleti tevékenység ellátásának formái (közösség ügyintézése):
1. intéző bizottság
2. közös képviselő
3. díjazásban nem részesülő közös képviselő
4. díjazásban részesülő közös képviselő
A tulajdonosi közösség ügyeinek intézése (közös képviseleti tevékenység) végzettséghez
kötött. A végzettség OKJ-s képzés elvégzésével és a képzés végén vizsga letételével szerezhető
meg.
A képesítés megszerzésére kétféle OKJ-s vizsga lehetőség van [22].
1. Társasházkezelő (A szakképesítés OKJ száma: 52 814 01 0000 00 00)
2. Ingatlankezelő (A szakképesítés OKJ száma: 52 814 01 0001 54 01)
Az Ingatlankezelői képzés a Társasházkezelő képzésre épül és emelt szintű OKJ-s
szakképzésnek minősül. A vonatkozó jogszabályok viszont számos esetben kivételt adnak a
szakképesítés megszerzése alól.
Szakképzetséget nem igénylő esetek az alábbiak:
1. Intéző bizottság díjazás nélkül végzi a feladatát
2. Közös képviselő (mint természetes személy) díjazás nélkül végzi a feladatát
Példának említve, a számvizsgáló bizottsági tagság nincs végzettséghez kötve, annyi feltétele
van, hogy a tulajdonosok közül kell a tagjait megválasztani. A számvizsgáló bizottság
ellenőrizheti a közös képviselőt, a közösség gazdálkodását. Véleményezheti a döntést
előkészítési dokumentumokat, valamint a közös képviselő díjazására is javaslatot tehet. Ettől
még nem tartják nyilván, feladatuk szabályozása elnagyolt, pedig egyik legjelentősebb
befolyással bírnak a társasház működésére. A banknál a kettős aláírás terjedésével a társasházak
kötelezettség vállalásának teljesítésében is jelentős szerepet töltenek be.
„A Kormány az üzletszerű társasházkezelői és üzletszerű ingatlankezelői tevékenység
tekintetében hatóságként a szolgáltató lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes fővárosi és
megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát jelöli ki.” [23]
A járási hivatalok által nyilvántartott főbb adatok:
1. nyilvántartási száma;
2. székhely;
3. szolgáltatási tevékenység;
4. egyéni vállalkozói nyilvántartási szám;
5. nyelvhasználat;
6. nyilvántartásba vétel időpontja;
7. felfüggesztett nyilvántartási számok.
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A társasházkezelők nyilvántartását a www.kormanyhivatal.hu oldalon a dokumentumok között
lehet megtalálni. A 5. ábra mutatja a Budapest Fővárosi Kormányhivatalának ingatlankezelői
és társasházkezelői nyilvántartásának fellelhetőségét.

5. ábra: Budapest Fővárosi Kormányhivatalának ingatlankezelői és társasházkezelői
nyilvántartásának fellelhetősége
Forrás: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok#!DocumentSearch (2019.03.12)
A kormányhivatal dokumentumok oldaláról legtöbb helyen táblázatkezelővel készített
táblázatos formában lehet letölteni a ingatlankezelői és társasházkezelői nyilvántartást.
találkozhatunk azonban dokumentum szerinti összefoglalással is.
A táblázat megnyitása után – a fenti példánál maradva – kerületek lebontásában találjuk meg a
társasházkezelőket (1. táblázat). Amely kerültek két fajta csoportosításban található meg. Az
egyik csoportban a nyilvántartásba vett társasházkezelők találhatóak, a másik csoportban a
tilalom alatt állókat lehet megismerni. A társasházkezelő választásnál az itt feltüntetett
információk fontos tájékoztatással bírnak a piacon.
4. táblázat: Ingatlan nyilvántartási táblázat -1. rész

Forrás: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok#!DocumentSearch (2019.03.12)
A fejlécben, most már részleteiben az alábbi információk találhatóak:
1. Nyilvántartási szám
2. Nyilvántartásba vétel időpontja
3. Természetes személy munkáltatójának neve
4. Munkáltató székhelye
5. Szolgáltatási tevékenység során használt nyelv
6. OKJ azonosító száma/bizonyítvány száma
7. Kiállító intézmény neve
8. Szakképesítés kiadásának helye és ideje
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9. Szolgáltatási tevékenység megnevezése
10. Képviselt társasház (igény már korábban jelentkezett)
11. Gazdálkodó szervezet cégjegyzékszáma/egyéni vállalkozó nyilvántartási száma
12. Gazdálkodó szervezet/egyéni vállalkozó neve
13. Gazdálkodó szervezet képviselője/egyéni vállalkozó címe
14. Gazdálkodó szervezet esetén közreműködő tag/ alkalmazott neve
Tehát a felhasználó számára a 2. táblázatban szemléltetett adatok érhetők el.
2. táblázat: Ingatlan nyilvántartási táblázat -2. rész

Forrás: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok#!DocumentSearch (2019.03.12)
Összegezve a társasházkezelők adati teljeskörűen hozzáférhető az érdeklődő számára.
4. A társasházak nyilvántartásában várható változások
Az előzőekben láthattuk, hogy mind a társasházak és mind a közös képviselők nyilvántartása
megtörténik, bár a közös képviselők nyilvántartása nem teljeskörű. Az előzőekben említett két
nyilvántartás ellenére sem lehet a társasház képviselőjét megismerni. A lakásszövetkezet
esetében a lakásszövetkezethez rendelt képviselő nyilvántartás jól működik, amelyet a 5. ábra
szemléltet.

5. ábra: Lakásszövetkezeti nyilvántartás
Forrás: www.opten.hu (2019.03.12)
Tehát nem csak azt tudjuk meg a céginformációs rendszerből, hogy ki képviseli a példában
szereplő lakásszövetkezetet, hanem a képviselők kapcsolt vállalkozásairól is információt
kaphatunk. Ez teljességgel hiányzik a társasházi nyilvántartási rendszerből. A nyilvántartás
hiányosságait ismerte fel a jogalkotó és a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes
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hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról szóló 2017. évi
CLXXXVI. törvény 32.§-ban kiegészítette a társasházi törvényt, és szabályozta a társasházi
tisztségviselők nyilvántartását.
A szabályozás meglehetősen szigorú, mert az alábbiak szerint fogalmaz:
„32. § (1) A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 49. § (6)
bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A közgyűlés azonnali hatállyal felmenti a tisztségviselőt, visszavonja a társasház-kezelői, az
ingatlankezelői tevékenység végzésére vonatkozó megbízatást, ha)
„c) a tisztségviselő a megválasztását követően legkésőbb a jogszabályban előírt határidőn belül
nem kezdeményezi nyilvántartásba vételét az ingatlanügyi hatóságnál.””
A végrehajtást szabályozó kormányrendelet még nem készült el.
A változtatás indoklása:
„55/A. § (1) A társasházi tisztségviselők nyilvántartásának célja, hogy a közösség ügyintézését
ellátó tisztségviselők e törvényben meghatározott adatainak országosan nyilvános
közzétételével megvalósuljon a társasházak működésének transzparenciája, a jegyző
társasházak felett gyakorolt törvényességi felügyeletének hatékonysága biztosított legyen,
továbbá a társasházak és a közösség jogait és kötelezettségeit érintő hatósági eljárások során
a megfelelő kapcsolattartást elősegítse.”
A felismerés talán kicsit késeinek mondható, mivel a cégek esetében a céginformációs
nyilvántartás már régóta átlátható rendszert alkalmaz. A szabályozás először 2019. május 01ig szabott határidőt, de később a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény
hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXIII. törvény
9. §-a a határidőt 2020.05.01-re módosította.
„4. A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével
összefüggő törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXXVI. törvény módosítása
9. § A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével
összefüggő törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXXVI. törvény (a továbbiakban:
Büromódtv.) 79. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a 79. § a következő (5)
bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az 1. § (3) bekezdése, a 8. § (1) bekezdése, a 20. § (2) bekezdése, a 21. § és a 27-29. §
2019. január 1-jén lép hatályba.
(5) A 32. § (1)-(4) bekezdése 2020. január 1-jén lép hatályba.”
10. § A Büromódtv. 79. § (1) bekezdésében a „(2)-(4) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2)(5) bekezdésben” szöveg lép.
11. § A Büromódtv. 32. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) A Ttv. a következő 64/A. §-sal egészül ki:
64/A. § A közgyűlés által megválasztott közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke a
közösség ügyintézését ellátó tevékenységet 2020. május 1. napjáig - nyilvántartásba vételtől
függetlenül - elláthatja, ha a tevékenység végzésére való jogosultságát, hitelt érdemlő módon
igazolja.””
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Ha a kormányrendelet megalkotása nem késlekedik, akkor várható, hogy minden társasház
közös képviselője ismerté válik, ezért érdemes megvizsgálni, hogyan alakulnak a
nyilvántartások, és hogyan lehet a leghatékonyabban naprakészen tartani a nyilvántartásokat.
4.1. A társasházak közigazgatási nyilvántartásának várható alakulása
A fenti jogszabály szövegekből, és az el nem készült kormányrendeletből kiderül, hogy a
határidő igen szűkre szabott lesz. Elképzelhető, hogy a 2020. január 2-tól 2020. április 30-ig
lesz nyitva az időablak a regisztráció elvégzésére.
Nyitott kérdés még az is, hogy a nyilvántartásba vétel kezdetét, hogyan kell igazolni. Tehát
kell-e majd széljegyen szereplő bejegyzés, vagy elég a lesz a földhivatal által befogadott
bejegyzési kérelem.
A bejegyzést nehezítheti, hogy a közgyűlési határozatok megtámadására van lehetőség, így
közgyűlési határozat hatályon kívül helyezésére indított eljárás vajon kihat-e az Inytv. 47.§ (1)
bekezdésére. Az előzőekben említett bekezdés a hitelesítőről és aláíró felekről is említést tesz,
így érdemes tisztázni, hogy minden jegyzőkönyvet aláíró fél, tehát a jegyzőkönyv vezető, és a
levezető elnök, aláírását is ide kell érteni.
Az is nyitott kérdés, hogy a közös képviselő váltás esetén mennyi idő alatt kell a változást
bejelenteni. A közös képviselő váltás a gyakorlatban általában azonnali hatályú, a leváltás
napján a közösség már meg is választja az új képviselőt, aki a lemondató/megválasztó
közgyűlési jegyzőkönyvvel tud eljárásokat kezdeményezi az érintett közüzemeknél, bankoknál,
szolgáltatóknál és hatóságoknál. A jegyzőkönyv elkészítésére 8 nap áll rendelkezésre, tehát az
ügyintézést minimum 8 nap elteltével lehet elkezdeni.
Az is nyitott kérdés, hogy a bejegyzés díját mi módon lehet rendezni, mivel a legtöbb
társasháznál vagy házipénztár nincs a készpénzes fizetésekre, vagy kettős aláírás van, így a
bejegyzés díját egyszermélyben nem lehet intézni.
A fentiekben írt bejegyzést nem kezdeményező közös képviselő azonnali felmentése is
kérdéses, mivel a társasházi közgyűlés összehívását a közös képviselő kezdeményezi, a
számvizsgáló bizottság nem minden társasháznál kötelező, és a számvizsgálóknak nem is
mindig van lehetősége a közgyűlés összehívására (pl. helyiség bérleti díj, tulajdonosi lista).
Az is kérdés lehet, hogy a leváltott közös képviselő élhet-e jogorvoslattal, mert adatait a
földhivatali nyilvántartásból töröltetni akarja a társasház.
4.2. A közös képviselők bejegyzésére megoldási javaslat
A megoldásra két javaslatom van:
1. A nyilvántartást a lakásszövetkezetekhez hasonlóan, külön a közös képviselet, intéző
bizottság és a számvizsgáló bizottság nyilvántartásával kéne megvalósítani, kikerülve
ezzel a földhivatali rendszert;
2. a teljes társasházi rendszer megszüntetése, és lakásszövetkezeti rendszeré történő
átalakítása.
Meglátásom szerint a közös képviselők bejelentését a bankoknak kellene végezni, mint a
számlaszám lejelentést, mivel a banki rendelkezésre minden közös képviseletnek szüksége van.
Ha nincs pénzforgalmi számlaszáma a társasháznak, kötelezni kell a pénzforgalmi számlaszám
nyitására. A bankoknak a hitelezés miatt van gyakorlata a földhivatali eljárásokban, valamint a
kettős aláírás felvezetésénél a bejegyzés díjára meghatalmazást is lehetne adni.

476

Irodalomjegyzék
[1] Kollega Tarsoly I. (szerk.): Magyarország a XX. Században (Hungary in the 20th century),
Babits Kiadó, Szekszárd, 2000
[2] Mihályi P.: A magyar privatizáció krónikája 1989-1997 (Chronicles of the Hungarian
privatization 1989-1997), Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp, 150, 1998
[3] AB határozatok: 3/2006 (II.8); 40/B/1998
[4] Sándor I.: A társasházak szabályozásának jogi sajátosságai (The legal features of
condominiums’ regulation), Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest 4.o, 2011
[5] Dr. Temesi I.: Általános közigazgatási ismeretek, NKE, Budapest, 2018, 146. pp
[6] 4/2018. számú büntető elvi döntés (Kúria)
[7] Csepeli
társasházak
szigorú
ellenőrzése
http://www.tht.hu/index.php?mid=offer&newsid=449 (2019.02.26)
[8] Fábián Erika: Közbeszerzési újdonságok - Új jogintézmények, megváltozott eljárások,
várható nehézségek; Jogi Fórum 2015.11.11.
[9] EBH/430/2007
[10] EBH/289/2007
[11] A Budakeszi 77. Társasházban (NAIH/2017/3940/H.) üzemelő kamerarendszerrel
összefüggő adatkezelés https://www.naih.hu/files/NAIH-2018-776-H_hatarozat.pdf,
https://www.naih.hu/files/Adatved_allasfoglalas-_kozos_koltseg_2018_04_18.pdf
(2019.02.26)
[12] Presinszky
Judit;
Kamera
megfigyelés
a
VIII.
kerületben
https://index.hu/belfold/2019/02/27/kamera_megfigyeles_szomszed_maganszfera_viii_ke
rulet/ (2019.02.27)
[13] Társasházak
adózásának
alapvető
szabályai
https://nav.gov.hu/data/cms472069/28._informacios_fuzet___Tarsashazak_adozasanak_a
lapveto_szabalyai.pdf (2019.02.27)
[14] 1995. évi CXVII. törvény
[15] Az adózás rendjéről szóló 2007. évi CL. törvény 39. § és 1. számú melléklet 17.4. pont.
[16] NAV
Adónaptár
https://www.nav.gov.hu/nav/szemelyes_adonaptar?honap=2018_7
(2019.02.27)
[17] Kúria Pfv. I. 20.284/2017. a Kúriai Döntések 2018/9. számában 254. szám
[18]
Bohus
Péter;
A
Liszt
Ferenc
repülőtér
zajterheléséről
https://index.hu/belfold/budapest/2019/03/01/szakerto_liszt_ferenc_repter_zaj_veszelyes_mer
teku_lakossag/ (2019.03.01)
[19] https://epitesijog.hu/magyarazatok/epitesugyi-engedelyezes/141-az-epitesugyi-hatosagok
(2019.02.27)
[20] Horváth Gy.: Kommentár a társasházi törvényhez, Wolters Kluwer Kft, Budapest, 2014. 10
[21] Horváth Gergely: Földügyi Igazgatás, NKE, Budapest, 2014. 4
[22] 50/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési
Jegyzék módosításának eljárásrendjéről
[23] 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § a)
Lektorálta: Dr. habil Szádeczky Tamás, egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

477

NŐK HELYZETE A MUNKAERŐPIACON
Rácz Anita Mária
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola, Doktorjelölt,
ariam.racz@gmail.com
Absztrakt
A nők munkaerőpiacon betöltött szerepével, illetve ennek kapcsán az esélyegyenlőség
megvalósulásának kérdéskörével érdemes foglalkozni, hiszen nagy változások történtek ennek
kapcsán az idő előre haladtával. Kérdésként merülhet fel azonban, hogy az esélyegyenlőség
jogi keretbe ágyazása vajon megteremti-e a nők jogszerű, egyenlő esélyek szerinti
foglalkoztatását a munkaerőpiacon, vagy továbbra is fennállnak a rendszer hiányosságából és
szubjektív hatásából adódó problémák, anomáliák.
Általánosságban elmondható, hogy a nők helyzete a történelem során sokat változott. Míg az
őskorban meghatározó szerepük volt a családban, később hosszú időn keresztül a férfiak
elnyomása alá kerültek, amire a nők részéről folyamatosan kibontakozó változtatási igény,
önérvényesítés, valamint jogok elnyerésére tett fellépés következett válaszreakcióként. Ennek
eredménye meghozta a nők előrelépését, férfiakkal való egyenlőség irányába történő
elmozdulást.
Azonban ha a férfiak és nők teljes mértékben egyenrangúak lennének, talán nem is merülne fel
az esélyegyenlőség fogalma a munkahelyi foglalkoztatottságban. Többek között e témában
kerülhet elő a diszkrimináció, a keresetbeli különbségek tárgyköre és általánosságban az is,
hogy miért nehezebb a nőknek jelen lenni a munkaerőpiacon, nehezebb-e megszerezni és
megtartani egy magasabb pozíciót.
A nők és férfiak egyenlőségének elérésére számos kezdeményezés történt, az egyik
legfontosabb az UNIFEM1 létrehozása volt. Ennek célja, hogy ne tekintsenek el attól, hogy a
nőknek és férfiaknak eltérő igényeik lehetnek. Ezt követően több konferencia is megrendezésre
került, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy a nemi esélyegyenlőség reális igénnyé vált.
A nők és a férfiak közötti egyenlőséget, az esélyegyenlőséget, valamint az egyenlő bánásmód
feltételeit több jogi norma rendezi. A férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő
bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításról szóló
Európai Parlament és a Tanács 2006/54/EK irányelve rögzíti, hogy a nők és férfiak közötti
egyenlőség alapelvnek számít az EK-Szerződés, valamint az Európai Közösségek Bíróság
ítélkezési gyakorlata szerint. Az Európai Unió alapjogi chartája ugyancsak tiltó rendelkezést
tartalmaz a nemi alapon történő megkülönböztetés minden formájára vonatkozóan, valamint
valamennyi területre kihatóan rendelkezik a férfiak és nők közötti egyenlő bánásmódhoz való
jogról, ami magában foglalja a foglalkoztatást, a munkát és a díjazást is. A hazai szabályozásban
pedig az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény konkrét rendelkezéseket tartalmaz az esélyegyenlőségi programról, ami az oktatás,
képzés, közszolgáltatások, egészségügyi ellátás egyenlő esélyű elérését tartalmazza.
Látható, hogy az esélyegyenlőséget, valamint a nők és a férfiak közti egyenlő bánásmód
követelményeit rögzítő jogszabályi keretek és normaszövegek biztosítottak, azonban kérdéses,
hogy a vonatkozó rendelkezések a gyakorlatban milyen formában valósulnak meg. Vajon ezen
intézkedések elegendőek ahhoz, hogy teljes esélyegyenlőség jöjjön létre a nők és a férfiak
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között a munkaerőpiacon? A megfigyelhető javuló tendencia ellenére is tapasztalható az
egyenlőtlenség? E kérdésekre a nők munkaerőpiacon betöltött helyzetének elemzése is választ
adhat.
Kulcsszavak: nők, munkaerőpiac, esélyegyenlőség
1. Bevezetés
1. 1. A nők foglalkoztatásának lehetőségei
Örök női dilemma… Karrierépítés vagy háztartásbeliség? Gyakran hallani, hogy a nők számára
komoly gondot okoz, hogy összehangolják a munkájukat a magánéletükkel. A családi
munkamegosztásban ma is élnek a hagyományok, ám az egyéni motivációk és az anyagi
függetlenségre való törekvés mindinkább a munkaerőpiac felé tereli a női társadalmat.
Aktivitásukat azonban mindig is befolyásolta és valószínűleg később is befolyásolni fogja az
ilyen módon rájuk rakódó kettős teher, a megfelelni vágyás minden területen, a választási
kényszer a munka és a család között.
Ma már természetesnek mondható, hogy a férfiak és a nők egyenlőnek számítanak, de hosszú
út vezetett idáig. Dolgozhatnak, fizetést kapnak, így a családfenntartás terheit közösen viselik
a férfiakkal, azonban még mindig a nőkre hárul a háztartási munka és a gyermeknevelés
nagyobb része. A nők (édesanyák) a család összetartó erői, az „otthon” megteremtői, motiválja
őket a szeretet, a munka és a küzdelem.
1.2. Nők helyzete hazánkban a munka világában
Korábban a sztereotípiáknak megfelelően a nők feladata a háztartási munkára és
gyermeknevelésre korlátozódott, a fizetett munka a családfenntartó, „kenyérkereső” férfiak
tisztje volt. Az első világháborúban fellépő munkaerőhiány ezt követően szükségessé, az
iparosodás fejlődése pedig egyre inkább lehetővé is tette a nők bevonását a termelésbe. A
háború után emelkedett a nők részvétele a közép- és felsőfokú oktatásban is, és csökkent a
férfiak és nők közötti iskolázottsági egyenlőtlenség. A tradicionális szerepeket ekkor váltotta
fel a kétkeresős családmodell és a nők egyre nagyobb számban jelentek meg a munkaerőpiacon.
A rendszerváltást követően azonban tömegesen szűntek meg a biztonságot nyújtó
munkahelyek, ekkor mind a férfiak mind pedig a nők foglalkoztatottsága drasztikusan csökkent,
a foglalkoztatási ráta mélypontja a nők esetében az 1997-es évre tehető. A következő évtől lassú
növekedés következett, amit ezt követően a 2008-as válság miatt bekövetkező újabb
megtorpanás jellemez. A női munkaerő a mezőgazdaságból az alacsonyabb képzettséget
igénylő ipari betanított munkák irányába, illetve a fizikai foglalkozásokból az irodai munkák
felé orientálódott és a keresetük szinte minden foglalkozási ágban elmaradt a férfiakétól. A
gyermekvállalás idejére természetesen megszakították a munkaerőpiaci részvételüket, hiszen a
törvény lehetőséget adott erre. Az az időtartam, amelyet a nők szülési szabadságon tölthettek
többször is változott az idők folyamán, de sohasem haladta meg a gyermek 3 éves korát és ma
sem jelenti a munka megszakítását, csupán „inaktív keresőként” tartja őket számon a statisztika.
(Frey, 1999)
A nők munkaerőpiaci részvételét tehát a társadalmi-gazdasági változásokon túl a családpolitika
is befolyásolja. Hatására konzerválódni látszik a hagyományos szereposztás, hiszen a nők a
fizetett munka mellett is elsődleges feladatuknak a családról való gondoskodást tekintik, mégis
a megszokott életszínvonal fenntartásához fontos motivációs tényező az anyagi kényszer. Az
állam családtámogatási rendszere, a különféle szociális juttatások biztosítása ugyan támogatja
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a gyermeket nevelőket, azonban abból a szempontból is lényeges, hogy mennyire betonozza be
a nemi szerepeket, azaz mennyire ösztönzi a nőket az otthon maradásra.
Koncz Katalin a női karriertípusok és jellemzőik című munkájában a nőket munkaerő piaci
karrierjük tekintetében 3 típusba sorolja. A családi karriertípus szerint a nők a házasságkötés
vagy az első gyermek megszületése után elhagyják a munkaerőpiacot, és nem térnek többé oda
vissza. A munkaerőpiaci karrier típushoz azok a nők sorolhatók, akik gyermekük születése után
csak rövid ideig maradnak otthon és visszatérnek munkájukhoz. A kettős kötődésű karriert
választó nőknek egyformán fontos a hivatás és a családi feladatokban való helytállás, ezért vagy
nem szakítják meg munkaviszonyukat gyermekük születésekor, vagy nagyon rövid időn belül
visszatérnek a munkaerő piacra, illetve szívesen választják a rugalmas munkavégzési formákat.
(Koncz, 2006)
2. Foglalkoztatás az Európai Unióban
2.1. Európai foglalkoztatási javaslatok, célkitűzések
A foglalkoztatáspolitika két alappillére az 1951-es Párizsi és az 1957-es Római szerződés volt,
melyek a foglalkoztatás javítását tűzték ki célul. Mivel a szerződések egyike sem hozta a várt
eredményeket, azok újragondolása vált szükségessé. A Szociális Akcióprogramot 1974-ben
fogadták el, melynek célja a jobb élet- és munkakörülményekre fókuszáló jogharmonizáció
volt, majd ezt több, az Európai Gazdasági Közösségre kiterjedő irányelv követte. A
75/117/EGK irányelv bevezette az egyenlő mértékű munka fogalmát, a 76/207/EGK irányelv
pedig megszüntette a megkülönböztetést a munkavállalás, előmenetel és szakképzés területén.
1989-ben született meg a Charta, amely már tiltja a nemek közötti megkülönböztetést és
intézkedéseket sürget a szociális védelem, a bérezés és oktatás területén is. (Halmos, 2006)
A foglalkoztatási politika közösségi szintre emelése az 1997-ben aláírt és 1999-ben hatályba
lépett Amszterdami Szerződéshez köthető, melynek keretében kidolgozásra került az Európai
Foglalkoztatási Stratégia (EFS). Ebben célként fogalmazták meg a magas foglalkoztatottsági
mutatók elérését, fenntartását illetve a rugalmas munkaerőpiac létrehozását. Kiemelték a
családbarát politika fontosságát, a gyermekgondozási szolgáltatások, szülői szabadságok
szerepét a munkaerőpiaci bennmaradás kapcsán. (Halmos, 2006)
Az Európai Unió foglalkoztatását tekintve igazi mérföldkőnek számított az 1997 novemberében
tartott luxemburgi foglalkoztatási csúcstalálkozó, ahol megszületett az Európai Foglalkoztatási
Stratégia elindításáról való döntés. A Stratégia alapján a foglalkoztatási irányvonalak négy
alappillérre épültek (2003-ig), amely magában foglalta a foglalkoztathatóság növelését, a
vállalkozókészség erősítését, az alkalmazkodóképesség fejlesztését, valamint nem utolsó
sorban a nők és a férfiak esélyegyenlőségének előmozdítását. A luxemburgi foglalkoztatási
kezdeményezés tekinthető a nemzeti foglalkoztatáspolitikák unió általi egységes irányultságú
koordinációjának.
Ezt követően 2000 decemberében elfogadták Nizzában az Európai Unió Szociális
Menetrendjét. A 2001-es stockholmi csúcstalálkozón a tagállamok kormányfői és államfői
megerősítették a teljes foglalkoztatottság célját és részletezték a lisszaboni
foglalkoztatáspolitikai célokat. A svéd elnökség idején szervezett második
csúcstalálkozón Göteborgban, a lisszaboni stratégia a fenntartható fejlődés koncepciójával
egészült ki, amely szerint a gazdasági növekedés, a foglalkoztatás és a környezetvédelem
egymástól elválaszthatatlan fogalmak.
Majd 2003-ban az 1997-es luxemburgi csúcson létrehozott foglalkoztatáspolitikai
alappilléreket megváltoztatták, a korábbi négy cél helyett már csak három átfogó célkitűzés

480

határozza meg jelenleg a közösségi foglalkoztatáspolitika fejlesztését. A három célkitűzés – a
teljes foglalkoztatás elérése, a munkatermelékenység és a munkahelyek minőségének javítása,
a szociális kohézió és integráció erősítése – alapvetően a lisszaboni folyamatban
megfogalmazott célok jegyében született.
A lisszaboni folyamatban meghatározott 2010-ig szóló foglalkoztatási célkitűzések a
foglalkoztatottsági arány 70% körüli érték tartását, a nők foglalkoztatási arányának 60% fölé,
valamint az idősek foglalkoztatási arányának 50% fölé emelését jelölték meg célként a
tagországoknak, ami a tapasztalatok szerint nem volt tartható.
2005-ben végrehajtott változás célja az volt, hogy az uniós foglalkoztatási stratégia összhangba
kerüljön az átdolgozott, lisszaboni célkitűzésekkel. Majd 2008 júliusában a 2008 és 2010
közötti időszakra vonatkozó foglalkoztatáspolitikai iránymutatások is frissültek. Az Európai
Bizottság 2010 márciusában elindította a 2020 stratégiát az intelligens, fenntartható és inkluzív
növekedés biztosítása érdekében.
Az Európai Tanács hivatalosan 2010 júniusában fogadta el az Európa 2020 stratégiát. Az
Európai Tanács öt kiemelt kitűzést fogadott el, ezek közül az első a 20–64 éves nők és férfiak
foglalkoztatási rátájának 75%-ra való emelése volt 2020-ig. A tagállamok saját nemzeti célokat
is meghatározhattak e fő célkitűzések alapján. Ezen kívül olyan nemzeti reformprogramok
kidolgozása lett a tagállamok részére előírva, melyek a stratégia végrehajtását szolgáló
intézkedéseket tartalmaznak. A stratégia legalább részben a munkaerőpiaci részvétel
fokozására alkalmasnak tartott, 10 rugalmas munkafeltétel támogatásával valósítható meg (pl.
a részmunkaidő vagy az otthoni munkavégzés). A tagállamok az embereket a munkaerőpiacra
lépésre ösztönözhetik többek között olyan további kezdeményezésekkel, mint a
gyermekgondozási létesítmények rendelkezésre állásának javításával, valamint a
foglalkoztatási mobilitás támogatásával is. E téren, központi kérdés a rugalmas biztonság,
vagyis azon politikák, amelyek egyszerre foglalkoznak a munkaerőpiacok, a munkaszervezés
és a munkaügyi kapcsolatok rugalmasságával, figyelemmel egyúttal a munka és a magánélet
összeegyeztethetőségére, valamint a foglalkoztatás biztonságára.
Az Európai Foglalkoztatási Stratégia az Európa 2020 stratégiával összhangban olyan
intézkedések végrehajtását ösztönzi, amelyek elősegítik az alábbi három kiemelt célkitűzés
elérését 2020-ig:
• a 20–64 éves lakosság 75 %-a rendelkezzen munkával;
• az iskolai lemorzsolódási arány csökkenjen 10 % alá, és a 30–34 évesek legalább 40 %-a
végezzen felsőoktatási tanulmányokat;
• legalább 20 millióval csökkenjen a szegénységben élők vagy az elszegényedés és a társadalmi
kirekesztés kockázatának kitettek száma.
2.2. Európai Uniós kormányzati politika a női foglalkoztatásban
A 2000. évi Lisszaboni csúcsértekezleten már 20 millió új munkahely létrehozását, a
foglalkoztatás növelését (nők esetében 60%) és a munkanélküliség csökkentését célozták meg
a tagállamok. 2003-ban Brüsszelben került sor a lisszaboni célok kiértékelésére és
módosítására. Ekkor már a termelékenység és munkaminőség fokozására hívták fel a figyelmet,
emellett pedig a nők munkaerő-piaci részvételének és a gyermekgondozási szolgáltatások
növelése, a rugalmas munkavégzési formák illetve a humán tőkébe való beruházás, képzés mint a fejlődés alapja – került előtérbe. (Halmos, 2006)
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Magyarország 2004-ben – az uniós csatlakozását követően – készítette el a foglalkoztatási
tervét. A 2004-es Nemzeti Foglalkoztatási Akciótervben a nők és a férfiak esélyegyenlősége
kapcsán fogalmazódott meg, hogy a magyar foglalkoztatáspolitikai stratégia megvalósítása
során arra kell törekedni, hogy a foglalkoztatási ráta a nők esetében 2006-ra érje el az 53%-ot,
2010-re a 57%-ot, férfiak esetében pedig a 64%, illetve a 69%-ot. Az uniós elvárások azonban
akkor nem teljesültek.
Ezt követően is fontos kormányzati célkitűzés volt a nők munkaerő-piaci részvételének
növelése, melyet alátámasztott a 2013. január 1-én bevezetett Munkahelyvédelmi Akcióterv. Az
Akcióterv célja a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának elősegítése volt célzott
adókedvezmények alkalmazásával és kiemelt célcsoportját a GYES-ről/GYED-ről visszatérők
képezték.
2.3. Esélyegyenlőség az EU-ban és Magyarországon
Az egyenlő bánásmód a diszkrimináció, vagyis a hátrányos megkülönböztetés, az ésszerűtlen
különbségtétel tilalmát jelenti. Azt a kötelezettséget foglalja magában, hogy mindenki
tartózkodjék az emberi méltóságot sértő magatartástól és senkit sem érhet hátrány kora,
egészségi állapota vagy akár nemi hovatartozása okán és a munkaerőpiacon is azonos
feltételeket kell teremteni a különnemű személyeknek. A modern jogrendszerek alapvető eleme
az egyenlő jogok biztosítása, mely akkor valósulhat meg, ha biztosított a jogi háttere. Az
Európai Unióban mindig nagy hangsúlyt fektettek az esélyegyenlőségi politika fejlesztésére.
Már az 1957-es Római Szerződésben is fontosnak tartották a nők és a férfiak esélyegyenlőségét
a munkaerő-piacon, hiszen a humán erőforrás nemtől függetlenül a gazdaság motorjának
szerepét tölti be. (Farkas, 2012)
Az esélyegyenlőség fejlődésének első szakasza az 1957-1975 közötti időszak volt, amikor a
Római Szerződés kimondta az „Egyenlő munkáért egyenlő bért” elvet, mely a Magyar
Köztársaság Alkotmányának 70/B. § (2) bekezdésében kapott helyet, mely rendelkezés szerint
„az egyenlő munkáért mindenkinek, bármilyen megkülönböztetés nélkül, egyenlő bérhez van
joga”. (A 2011. április 25-i Magyarország Alaptörvénye már nem vette át ezt a rendelkezést.)
Az 1993-as Maastrichti Szerződés létrejöttével döntöttek az esélyegyenlőség pozitív
diszkriminációval való támogatásáról is. Az Amszterdami Szerződés az egyenlő bánásmód
követelményét a szociális és munkajog területén túl faji, vallási, fogyatékosság vagy szexuális
irányultságon alapuló megkülönböztetésre is kiterjesztették, majd a Nizzai Szerződés ezeket is
kibővítette az egyenlő bérezéssel. Az 1997-es Amszterdami Szerződés kötelezi az Európai
Uniót, hogy minden tevékenységével segítse a nemek közötti egyenlőség elérését. A Gender
Mainstreaming, azaz a nemek közötti egyenlőség érvényesítése kiegészíti az esélyegyenlőségi
politika eszköztárát. Lényege hogy egy-egy intézkedés meghozatalakor a döntéshozók
előzetesen mérjék fel, hogy a tervezett intézkedéseknek milyen hatása lehet a nemek társadalmi,
gazdasági helyzetének alakulására és ez a hatás kedvező vagy sem az egyenlőség
megvalósulása szempontjából. A stratégia mindkét nemet figyelembe veszi, ezért az olyan
intézkedések, amelyek csak az egyik nem esélyeinek megerősítését célozzák, nem minősülnek
Gender Mainstreamingnek.
A 2000. évi lisszaboni csúcstalálkozón életre hívott Lisszaboni Stratégiában a foglalkoztatás és
a gazdasági reformok megerősítését tűzték ki célul. Hazánkban az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV törvény foglalkozik a nők és férfiak
esélyegyenlőségével, illetve a hátrányos helyzetű emberek kérdéseivel. A törvényalkotás
szükségszerűségét igazolták a munkaerőpiacról kiszorult olyan munkaképes korú csoportok,
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mint például a kisgyermekes anyukák, a tapasztalattal nem rendelkező pályakezdők vagy az
előítéletekkel küzdő roma kisebbségi csoportok. (Matiscsákné, 2012) A 2007-től tartó fejlődési
szakaszban valamennyi tevékenységre érvényben vannak a kivívott eredmények és az Unió
elvárja tagállamaitól, hogy a diszkrimináció ellen kellő hatékonysággal lépjenek fel, illetve
folyamatosan támogassák a két nem közti szakadék csökkentését mind a munkaerőpiac, mind
a szociális biztonság területén.
A munkaerőpiac egyensúlyi állapotát, valamint a foglalkoztatottsági helyzetet tükröző fontos
mutatószám a foglalkoztatási ráta, amely a foglalkoztatottak arányát mutatja a munkaképes
korú népességen belül. A Lisszaboni Stratégia egyik célkitűzése volt, hogy a tagállamok
szintjén a foglalkoztatási ráta 2010-re elérje a 70%-ot, a nők foglalkoztatási szintje pedig 60%
fölött legyen. Ekkor Magyarország 2010-re 57%-os női foglalkoztatottságot vállalt. A jelenlegi
Európa 2020 Stratégia hasonló, 75%-os foglalkoztatási rátát irányoz elő 2020-ig a munkaképes
korú népesség körében és emellett hazai vezetőink 2020-ig 1 millió munkahely létrehozását
célozták meg. (Lipták, 2016)
3. Nemek közötti szegregáció a munkaerőpiacon
A szegregáció latin kifejezés, jelentése elkülönítés, elkülönülés. Leginkább negatív jelentéssel
társított fogalom, az elkülönítés gyakran diszkriminációval is együtt jár. A szegregációnak
többféle megnyilvánulási formája van. A munkaerőpiac nemek szerinti szegregációja az egész
világon jelen van, ami azt jelenti, hogy a női munkaerő nagy része tipikusan a „nőies”,
gazdasági ágakba koncentrálódik, a férfiak pedig a „férfias” foglalkozásokat részesítik
előnyben. (Koncz, 2011)
A szakirodalom megfogalmazása alapján a horizontális szegregáció a nemek gazdasági
ágazatokban, foglalkozásokban való megjelenését mutatja, a vertikális szegregáció pedig a
beosztási hierarchia szintjeit különíti el. (Nagy, 1997)
A foglalkoztatottak foglalkozási főcsoportok szerinti eloszlása jól szemlélteti a szegregáció
jelenlétét, egyértelműen kirajzolódnak a munkaerőpiac feminin és masculin jellegű területei.
4. Nemek közötti kereseti különbségek
Az Európai Unió egyik alapelve, az azonos munkáért járó azonos díjazás már az 1957. évi
Római Szerződésben is megjelent, később pedig az 1975. évi irányelv tiltott meg minden
megkülönböztetést a nők és férfiak között. Ennek ellenére sajnos még most is jelentős eltérés
tapasztalható a nemek közötti kereseti adatokban. Az átlagbérek eltérésének egyik oka a nemi
szegregáció, vagyis egyes nagyobb jövedelmet nyújtó állásokban nagyobb a férfiak aránya.
Másrészt a részmunkaidőben foglalkoztatott nők aránya is messze meghaladja a férfiakét –
hiszen a családi kötelezettségekkel könnyebben összeegyeztethető ez a munkavállalási forma –
de befolyásolja az egyének végzettsége, képzettsége, kompetenciái is.
A különbség mérésére az Eurostat kialakított egy mutatót gender pay gap (GPG) néven, ami a
nemek közötti kereseti szakadékot mutatja meg mérőszámával. Ez a mutató a férfiak és nők
átlagos bruttó órabére közötti különbséget méri úgy, hogy a nők átlagos bruttó órabére közötti
differenciát a férfiak átlagos bruttó órabérének százalékában adja meg. (Dr. Borbély, 2015)
Az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) mutatója – ellentétben az
Eurostat GPG mutatójával – nem az átlag, hanem a medián órabért veszi figyelembe a
méréshez, a teljes munkaidőben dolgozóknál. A nők és férfiak medián órabére közötti
különbséget viszonyítják a férfiak medián bruttó órabéréhez.
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A fentiek alapján a két mutató eltérő eredményeket mutat, hiszen más számítást használ az érték
meghatározásánál.
Az Európai Unióban egy 2014-es felmérés alapján a különböző kereseti kategóriákat
összehasonlítva megállapítható, hogy mind a kilenc foglalkoztatási kategóriában a nők átlagban
kevesebbet keresnek, mint a férfiak. Egy-két kivételtől eltekintve ugyanez a tendencia
figyelhető meg valamennyi tagországban. Statisztikai kimutatás szerint 2015. évben a nők
bruttó órabére átlagosan 16,3 %-kal volt kevesebb, mint a férfiaké (KSH).
5. Összegzés
Az Európai Unió rendelkezései szerint a nők és az idősebb munkavállalók is hátrányos
helyzetűnek minősülnek, és a magyar esélyegyenlőségi törvény szerint is – munkaerőpiaci
szempontból – védettséget élveznek. Összefoglalva megállapítható, hogy a nők helyzete nem
túl könnyű a munkaerőpiacon történő elhelyezkedés, illetve a karrierépítés szempontjából,
miközben a családi, anyai szerepben is meg kell, hogy állják a helyüket. A nehézségeket többek
között az adja, hogy sok munkaadó – a várható, gyermek miatti munkából való távolmaradásra
tekintettel – inkább más munkavállalókat preferál a gyermekvállalás előtt álló, vagy
kisgyermekes anyukákkal szemben. Fizetési különbségeket tekintve is hátrányosabb helyzetben
vannak a nők, hiszen a bruttó átlagkeresetük jóval elmarad a férfiak fizetésétől, hiszen a férfiak
keresete a mai napig magasabb, mint a hasonló beosztású nőtársuké. Sőt, általánosságban akkor
is kedvezőtlenebb, ha iskolai végzettségük magasabb, mint a férfiaké. Mindezen problémák
orvoslására, remélhetőleg – a jogszabályi kereteken túl – a gyakorlatban is egyre több
munkáltató ismeri fel a nők megbecsültségének fontosságát, illetve a munka világában betöltött
pozíciójuk jelentősségét és ennek tudatában egyre inkább biztosítani fogják – akár a rugalmas
foglalkoztatási formák elterjesztésével is – a nők munkaerőpiacon betöltött szerepüket, illetve
a foglalkoztatottsági szintjük emelését.
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Absztrakt
A 3D asztali virtuális valóságok, vagyis amelyek egy klasszikus kétdimenziós képernyőn
jelenítenek meg 3D tereket, egyre elterjedtebbek, az alacsony eszközigényük és könnyű
használatuk miatt. Többek között az oktatásban is jelen vannak már ilyen jellegű szoftverek.
Jelen kutatás az információkiemelés szerepét vizsgálja virtuális térben és klasszikus
böngészőben.
A többváltozós kontrollcsoportos kísérletben összesen 50 fő vett részt (VR: 27 fő, böngésző:
23 fő). A mérésben böngészőt és a MaxWhere virtuális környezetet használtam. Ez utóbbi akár
egy 3D böngészőnek is tekinthető, hiszen a térben lévő okostáblákon bármilyen weblapot képes
megjeleníteni. A résztvevőknek négy cikket kellett elolvasniuk, amelyek vagy tartalmaztak
reklámot, vagy pedig külön, kiemelve látták (böngészőben külön lapon jelent meg, virtuális
térben a cikkekhez hasonlóan egy külön táblán). A cikkek és reklámok bezárása után a
résztvevőknek jelezniük kellett, hogy emlékeznek-e bármilyen reklámra, és ha igen, akkor írják
le annak minél több jellemzőjét. Korábban nem kaptak semmilyen utasítást, hogy jegyezzék
meg az adott információkat, így ez incidentális, vagyis nem akaratlagos tanulásnak tekinthető.
Az adatokat Fisher-egzakt teszttel vizsgáltam, amely alapján elmondható, hogy a virtuális
térben a kiemelésnek szignifikáns hatása volt az emlékezetre, vagyis többen emlékeztek a
reklámra, amikor ki volt emelve. A böngészőben végzett méréseknél azonban statisztikailag
nem tudtam hasonló eredményt igazolni. Tehát a böngészővel ellentétben a virtuális térben
jelentős szerepe van a kiemelésnek. Továbbá a leggyakrabban használt böngészőben az oldalon
belül beágyazott reklámképekre kevesebb résztvevő emlékezett, mint a 3D virtuális térbe
kiemelt képre. Az oktatásban való felhasználás során ez azért lehet hasznos, mert az oktató
egyes alapvető, lényeges ábrákat közvetlenül is beilleszthet a térbe, amelyekre – a kutatási
eredmény alapján - több diák fog emlékezni.
Kulcsszavak: virtuális valóság, emlékezet, böngésző, MaxWhere, reklám
1. Bevezetés
Napjainkban egyre többet lehet hallani a virtuális valóságról, kiterjesztett valóságról és egyéb
belemerülést biztosító technológiai újításokról. Ezeknek az optimális felhasználásához és
megértéséhez elengedhetetlen, hogy tudományos szempontból is vizsgáljuk ezen technológiák
különböző jellemzőit. A virtuális valósággal kapcsolatos kutatások aktualitását és jelentőségét
az is jól mutatja, hogy az információtechnológia területén az egyik legmeghatározóbb globális
kutatási és tanácsadó cég, a Gartner Inc. szerint 2020-ra a vállalatok 70%-a fog kísérletezni
immerzív (belemerülést biztosító) technológiák bevezetésével, a produktivitás növelése
érdekében [1]. Emellett az oktatásban is szerepet kapnak a virtuális terek, hiszen ez egy
látványos és mégis hatékony módja lehet az információátadásnak.
A Széchenyi István Egyetemen a MaxWhere [2] asztali virtuális valóságot (desktop VR)
használják már több kurzuson is [3]. Az ilyen virtuális tereket egy egyszerű számítógép
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képernyőjén jelennek meg, amelyeket egérrel, illetve billentyűzet segítségével irányíthatnak a
felhasználók. Az asztali virtuális valóságok nagy előnye, az alacsony eszközigény, mivel így
nemcsak az órákon, de akár otthon is elérhetik a teret a hallgatók. Emellett a térben lehetőség
van a különböző digitális tartalmak (dokumentumok, képek, videók, weblapok)
megjelenítésére, csoportosítására, amely szintén hatékonyabb lehet a klasszikus kétdimenziós
tartalommegosztási módszereknél [4, 5]. Korábbi kutatási eredmények szerint a virtuális térbe
közvetlenül beillesztett, és ezáltal kiemelt képekre, több résztvevő emlékezett, mint a közvetve
beillesztett, weblapba ágyazottakra [6, 7].
A jelen kutatás arra keresi a választ, hogy ez az információkiemelési hatás böngészőben is
hasonlóan jelentkezik, mint a virtuális terekben. Vagy a 3D virtuális terek jellegzetessége, hogy
a kiemelt képekre többen emlékeznek. Továbbá ezt az újszerű 3D kiemelést és a 2D
böngészőkben gyakran használt beágyazott módszert hasonlítom össze emlékezeti
szempontból.
2. Virtuális valóság
A virtuális valóság fogalma mögött nem áll egységes technológia. Wicker és Baker [8] öt fő
jellemzőt emelt ki, amelyek technológiától függetlenül a valóságérzet kialakulásáért felelősek:
1. Háromdimenziós
2. Dinamikus
3. Interaktív
4. Ego-referencia
5. Multimodális interakció
A 3D lehet perspektivikus vagy sztereoszkópikus, viszont a 2D síkbeli nézettől egyértelműen
eltérő. A dinamikusság arra utal, hogy folyamatos legyen a szimuláció, ezáltal valóságosabbnak
fog hatni: ugyanúgy, ahogy filmek is valóságosabbak, mint az egymás után megjelenített
statikus képek. Az interaktivitás azt jelzi, hogy a felhasználó kapcsolatba tud lépni a számítógép
által megjelenített virtuális térrel, kontrolt gyakorol felette, illetve aktívan navigál benne. Az
ego-referencia vagyis a saját nézőpont a belemerülésnek és a megtapasztalt jelenlétérzésnek az
alapja. Egy fix nézet használatával nehezebben tud kialakulni a jelenlétérzés. A multimodális
interakció pedig a vizualitáson, mint alap modalitáson túli kiegészítő technológiákra utal,
például: 3D hanghatások, különböző szenzorokkal ellátott és haptikus visszajelzésre képes
kesztyűk. Az összes jellemző megléte nem feltétel, ezek csak erősítik egymás hatását. A
kutatásban használt asztali virtuális valóságra az első négy jellemző igaz.
2.1. Asztali virtuális valóság
A virtuális valóság hallatán a legtöbbször a VR szemüvegekre asszociálunk, hiszen a
szórakoztatóiparnak köszönhetően talán ez a legismertebb technológia. Azonban virtuális terek
megjelenítésére már átlagosnak mondható számítógépek, laptopok is alkalmasak. A
korábbiakban felsorolt valóságérzetért felelős öt tulajdonság közül az első négy mind jellemző
ezekre az ún. asztali virtuális valóságokra. Másik elnevezése a kétdimenziós képernyőn
megjelenített tereknek a nem belemerülő (non-immersive) virtuális valóság, bár ez az elnevezés
megtévesztő lehet, hiszen más technológiákhoz képest valóban alacsonyabb a belemerülés,
azonban a felhasználók itt is megtapasztalhatják a jelenlét (presence) érzését.
Az alacsony eszközigény mellett nagy előnye az ilyen virtuális valóságnak, hogy a más
technológiákra jellemzőbb szimulációs rosszullét itt nem jelentkezik a felhasználóknál.
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2.2. A kutatásban használt virtuális valóság: MaxWhere 3D platform
Ilyen asztali virtuális valóság a MaxWhere VR környezet, amelyet a jelen kutatásban is
alkalmaztam. Ez a virtuális valóság szoftver egyesíti a webtechnológiák előnyeit (HTML5,
JavaScript, CSS) és a 3D grafikus megjelenítést. Egy 2D kijelzőn jelenít meg egy kiválasztott,
előre berendezett 3D teret, amelyben a felhasználó szabadon navigálhat. A terekben ún.
okostáblák (SmartBoard) vannak, amelyeken bármilyen weblap, felhőalapú applikáció, kép,
videó vagy PDF dokumentum megjeleníthető. A megjelenített digitális tartalmak térbeli
elrendezése elősegítheti a különböző munkafolyamatokat, hiszen az elrendezés és a térbeli
viszonyok is információval szolgálhatnak.

1. ábra: A mérésben is használt virtuális valóság
A MaxWhere virtuális valóság már több tudományos kutatásban is megjelent: 2D
interfészekkel összehasonlítva elmondható, hogy digitális munkafolyamatokat gyorsabban
lehet benne végrehajtani [4], használatához kevesebb felhasználói beavatkozás szükséges, mint
egy klasszikus 2D interfészen [5], a kiegészítő vizuális információkat jobban fel lehet használni
a munka során [9]. Emellett a 3D térbe közvetlenül beillesztett és ezáltal kiemelt információkra
jobban emlékeztek a kísérlet résztvevői, mint a nem közvetlenül megjelenítettekre [6, 7].
2.3. Kutatási célok
A jelen kutatás célja, hogy klasszikus kétdimenziós böngészőben is megvizsgálja a virtuális
térben mért információkiemelési hatást [6, 7], vagyis, hogy a kiemelt képre több résztvevő
emlékszik, mint a beágyazottra. További cél összehasonlítani a 3D kiemelést és a
mindennapokban használt 2D beágyazott módszert.
3. Módszerek
3.1. Mérés menete
Az ökológiai validitás megőrzéséhez, egy mindennapi életből vett szituáció lett a mérés alapja:
cikkolvasás, amelyben reklámok is vannak. A résztvevőknek négy cikket kaptak, vagy a
virtuális térben elrendezve, vagy böngészőben megnyitva külön lapokon. A feladat során
néhány egyszerű kérdésre kellett válaszolniuk, amelyhez a cikkeket kellett elolvasniuk. Majd
be kellett zárniuk a cikkeket. A következő kérdés arra vonatkozott, hogy láttak-e bármilyen
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reklámot, illetve, amennyiben igen, akkor ezt kellett részletesen bemutatniuk. A résztvevők
kétféleképpen láthattak reklámokat, vagy banner hirdetésként mind a négy cikk oldalsávjában,
vagy pedig külön, kiemelve. A kiemelés esetén a négy kisebb hirdetéssel összességében
megegyező méretű kép volt, amelyet a böngészőben külön lapon, a virtuális térben külön
okostáblán láthattak a résztvevők (2. ábra). Összesen tehát négy csoport volt, amelyek közül
kettő virtuális valóságban, kettő pedig böngészőben oldotta meg a feladatot.

2. ábra: Mérés virtuális térben
3.2. Résztvevők
A mérésben ötven fő vett részt, az elemzés során csak azokat az eredmények kerültek
elemzésre, amelyben a cikkre vonatkozó kérdésekre helyesen válaszolt a résztvevő. Így a végső
elemzésben 39 fő (átlagéletkor: 24,7 év; 12 nő, 27 férfi) adatai maradtak. A résztvevők száma
csoportonként az Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. táblázatban látható. A
kutatásban való részvétel önkéntes volt.

Beágyazott
Kiemelt

1. táblázat: Résztvevők
Böngésző (17 fő)
8 fő
9 fő
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Virtuális valóság (22 fő)
10 fő
12 ő

4. Eredmények
4.1. Információkiemelés böngészőben
Az információkiemelési hatás vizsgálatához a célképre (reklámra) emlékező résztvevők arányát
hasonlítottam össze két csoport között: akik böngészőben beágyazva, illetve akik böngészőben
kiemelve látták a célképet. Ehhez a Fisher-egzakt tesztet használtam. Ennek a nem-paraméteres
statisztikai szignifikancia tesztnek előnye, hogy nem érzékeny a mintanagyságra. A
nullhipotézise az, hogy a két csoportban az emlékező résztvevők aránya azonos. A statisztikai
próba eredménye alapján nincs szignifikáns különbség az emlékezők arányában a két csoport
között (p=0,153). A kiemelt kép csoportban 77,8% (7/9), a beágyazott kép csoportban 37,5%
(3/8) volt az emlékezők aránya a teljes csoporthoz képest. Vagyis bár többen emlékeztek,
amikor, ki volt emelve a kép, ez mégsem egy statisztikailag szignifikáns különbség. Ehhez
képest a korábbi mérés szerint a virtuális valóságban a kiemelt képet látók között az emlékezők
aránya 91,67% (11/12), a beágyazottat látóknál 40% (4/10) volt ez az arány, amely egy
statisztikailag is szignifikáns különbség (p=0,02) volt. Tehát a virtuális valóságban mért
eredményeket nem sikerült reprodukálni, ám tendencia szinten itt is megjelent a jobb
emlékezeti arány a kiemelt kép esetében (
3. ábra).

3. ábra: Információkiemelés virtuális térben és böngészőben
4.2. VR kiemelés vs. böngésző
A 3D virtuális terek nagy előnye, hogy a térbe közvetlenül beilleszthetők digitális objektumok,
például képek, amelyek így körbejárhatók lesznek. Feltételezésem szerint ezekre szignifikánsan
többen emlékeznek a résztvevők közül, mint a mindennapokban gyakori, 2D böngészőben,
beágyazva megjelenő képekre. Ennek megfelelően összehasonlítottam annak a csoportnak az
eredményeit, akik a virtuális térben kiemelve látták a képet (továbbiakban VR csoport) és annak
a csoportnak, akik 2D böngészőben beágyazva (továbbiakban böngésző csoport). Az
összehasonlításhoz is a Fisher-egzakt tesztet alkalmaztam. A VR csoportban az emlékezők
aránya 91.67% (11/12), míg a böngésző csoportban 37,5% (3/8) volt ez az arány. A Fisheregzakt teszt eredményei szerint ez a különbség statisztikailag is szignifikáns (p=0,0181).
Vagyis a mindennapokban használt kétdimenziós beágyazáshoz képest a 3D-be közvetlenül
beillesztett képekre több személy emlékezett.
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4. ábra: Kiemelés VR-ban és beágyazás böngészőben
5. Megvitatás
Az eredmények alapján látható, hogy a VR-ban korábban bemutatott hatás, böngészőben
tendencia szinten jelentkezett, de statisztikailag nem volt igazolható a különbség, hogy a külön
lapon megjelenített képre jobban emlékeznek, mint a beágyazottra. A másik
összehasonlításban, ahol a böngészőbe beágyazott és a virtuális térbe kiemelve megjelenített
képekre való emlékezést hasonlítottam össze, ott már statisztikailag is igazolt volt a különbség.
Ez azt jelzi, hogy a manapság is elterjedt böngészőkben oldalt megjelenített hirdetésekre,
képekre, kevésbé emlékeznek az emberek, mint a virtuális térben megjelenítettekre. Ez az
összehasonlítás azért is fontos, mert a VR igazi újdonságát, a 3D-be való közvetlen beillesztés
lehetőségét hasonlítja össze a mindennapokban használt 2D beillesztéssel.
Ennek a különbségnek az oka nem a virtuális valóság újdonsági hatása, hiszen a virtuális
valóságon belüli összehasonlításnál is megjelent ez a különbség [6,7]. Feltehetőleg az aktív
kódolás áll a háttérben, vagyis, hogy a térbe való beillesztéssel, nem csak egy irányból, hanem
a tér több pontjából is látta a felhasználó [10].
A kutatás limitációjaként elmondható, hogy a jelenlét érzés nem volt mérve, vagyis, hogy
mennyire érzik magukat a résztvevők jelenlevőnek a virtuális térben, pedig akár ez is
közrejátszhatott a kapott eredményekben.
Az eredmények gyakorlati jelentősége, hogy a 3D kiemelés valószínűsíti a kiemelt információra
való emlékezést, amely például az oktatásban lehet fontos, hiszen a klasszikus e-learning-et
folyamatosan válja fel a virtuális valóság alapú oktatás (például a Széchenyi István Egyetemen).
Így egy virtuális oktatási térben az oktató a legfontosabb ábrákat vizuálisan folyamatosan
elérhetővé tudja tenni, így elősegítve a legfontosabb információk elsajátítását.
6. Konklúzió
A jelen kutatás eredményei szerint virtuális térbe közvetlenül beillesztetett és ezáltal kiemelt
képre valószínűbben emlékeznek a hallgatók, mint a böngészőkben gyakori cikkek mellé
beillesztett képekre. Böngészőben az ilyen jellegű kiemelés esetén sem volt magasabb az
emlékezők aránya.
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Abstract
The invention of paper changed the world, which subsequently changed the people’s lives. The
documents and the printing technologies had been becoming better and better as it started being
the core of every process, although almost everywhere the technology was involving at the
same pace. Paper became a part of every formal and non-formal process. Based on paper-based
contracts, checks, certifications, the world used it efficiently. As a result of IT and
telecommunications developments, life around us became to an ever-increasing degree faster
and efficient. Interestingly, in the present age, paper-based activities are considered outdated,
hence, a lot of the businesses e.g. in retail and banking make use of the Internet in order to
deliver their services directly to the client and do business with the help of certificate purchases,
payment obligations, subscription or even delivery of user information. Online and email
administration and notification are much more efficient and cheaper, by significantly reducing
logging rates. Newer technologies and methods pose new threats and risks to both users and
service providers. Mass-marketing fraud exploits mass communication methods to trick people
out of their money. In the age of the Internet, the well optimized online commercials have
become powerful weapons in the hands of criminals as through its use it can target a greater
number of potential victims. Mass-marketing trickery is a dangerous organized crime. The
Nigerian Advance Fee Fraud began in the 1970s as traditional mails and faxes, and later,
scammers found more potential victims with mailing lists as the possibility to send free emails
did not impose any cost. Most of these spam messages are commercially oriented. High amount
of commercial and non-commercial emails contain hidden links that c websites but in fact
redirecting to phishing or malware web sites. At present computer-based exploits aim mostly
human vulnerabilities. Sometimes it is much easier and efficient to target computer users than
hack and exploit the computer system vulnerabilities. Our article is surveying the external IT
security attacks via email against a small business in the countryside.[1]–[3]
Keywords: email, spam, scam, threat, phishing
1. Examination
The examined email address is related to the daily work of a small company, and this is in a
private email provider without spam filtering. Email auto forward is active to a Gmail account
for the better standard visibility. The examined interval is four months. For threat analysis, we
used Cuckoo sandbox, FireEye sandbox, Crowdstrike Falcon sandbox, VirusTotal, IBM XForce Exchange, urlscan.io, infobyip.com. The email address shared without any obfuscation
in public website, social media, email signature, forum signature.
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First examined result contained DOC, PDF, XML files. The Gmail blocked it automatically as
figure 1 shows.

Figure 1. Name of the figure with bold letter
Source: Private scam email, www.gmail.com. Screenshot by author.
The attachments are not malicious, based on the VirusTotal results which examined the file
with several different search engine. Zero engines marked as malicious or suspicious as figure
2 shows.

Figure 2. Name of the figure with bold letter
Source: Sample upload, www.virustotal.com. Screenshot by author.
Because the automatized analyzing tools did not find anything, the next step was the manual
examination from a dedicated real-time analysis device. The document contained a picture
about the following text, which is a well-known scam email as figure 3 shows.

Figure 3. Name of the figure with bold letter [3]
Source: Private spam email. Screenshot by author.
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There was no hyperlink, so it is necessary to type the URL if anyone wants to visit it. The URL
was registered several years ago, and not marked as malicious based on information from the
X-Force Exchange site. The URL does not contain any harmful code based on the urlscan.io
search results. It is an official lottery site which contains the last winner numbers and more
information about the lottery.
The sender asked the recipient to share personal information via an email, as figure 4 shows. It
is an insignificant scam there is no real threat related to this email.

Figure 4. Name of the figure with bold letter [3]
Source: Private spam email. Screenshot by author.
At the examined period, most of the emails were similar basic scams or email with
advertisement related content asking us to reply to them these were from unknown, but
suspiciously unique domains as the figure 5 shows. The attackers send out an enormous amount
of email to victims, but the spam filtering and other email provider solutions blocking most of
it, so they want to get a reply from the targets to be able to start the focused attack.
Domain
tdel.com
nqic.com
baog.com
dlk.biz
efec.com
zuwy.com
efxb.com
tykd.com
zuuc.com

Country
United
States
Germany
United
States
Germany
United
States
United
States
United
States
China
United
States

ISP
HopOne Internet Corporation

ASN
14361

Amazon.com Inc.
HopOne Internet Corporation

16509
14361

SEDO GmbH
HopOne Internet Corporation

47846
14361

GoDaddy.com LLC

26496

Google LLC

15169

Hangzhou Alibaba Advertising Co. 37963
Ltd.
GoDaddy.com LLC
26496
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dncg.com
spmm.com
doma.com
ydsg.com
axrl.com
tcoz.com
dgnb.com
TONLINE.DE
sizn.com
zind.com

United
States
United
States
Canada

GoDaddy.com LLC

26496

Bodis LLC

395082

Cogeco Peer 1

13768

United
States
United
States
United
States
Germany

GoDaddy.com LLC

26496

Brinkster
Communications 33055
Corporation
Digital Insight Corporation
10333
PlusServer GmbH

United
Host Collective Inc.
States
Figure 5. Name of the figure with bold letter [3]
Source: Lookup made by www.infobyip.com

61157

14415

The part of the surveying was the replying to every email, to draw the senders attention. It is
increased the number of received spams moreover with more mature content. Some senders
sent basic malicious files which were already known by most of the antiviruses. The only attack
which contains real threat against our environment was the part of the TSS Campaign - iframe
in combination with basic pop-up authentication. After opening Its URL show a site look like
a Microsoft support page. Visiting the site opened two pop-up windows: One asks for Microsoft
account authentication and another that ask users for support. The Cancel button of the
Microsoft authentication only leads back to the core URL. The available OK and close buttons
on do not work. Several threat intelligence blogs wrote about this site around the date of our
finding. The blogs are mentioning the following IoC-s, which contains the link in the examined
email: [4], [5]












hxxp://18[.]206[.]159[.]176/assests/eng_edge_new[.]html
hxxp://45[.]32[.]156[.]135/assests/eng_edge_new[.]html
hxxp://45[.]32[.]205[.]54/assests/eng_edge_new[.]html
hxxp://45[.]76[.]166[.]173/assests/eng_edge_new[.]html
hxxp://45[.]76[.]166[.]231/assests/eng_edge_new[.]html
hxxp://45[.]76[.]2[.]215/assests/eng_edge_new[.]html
hxxp://45[.]76[.]4[.]128/assests/eng_edge_new[.]html
hxxp://45[.]76[.]6[.]92/assests/eng_edge_new[.]html
hxxp://45[.]77[.]109[.]221/assests/eng_edge_new[.]html
hxxp://45[.]77[.]149[.]225/assests/eng_edge_new[.]html
hxxp://45[.]77[.]154[.]214/assests/eng_edge_new[.]html

3. Main targets
Majority of the scams are aimed at average users and contains basic techniques. If the attacker
reaches a high amount of targets, then based on the high numbers, they will get some interest.
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The high numbers of the target are usually less efficient and increase the chance of the
recognition of the campaign so the spam filter providers can make the necessary countermeasures in the early stage. The profiled or targeted attacks are more efficient and could be
more longevous. Elderly Seniors are credulous, and they have the right amount of financial
background to be good targets. Fraudsters target the elderly, because they may be more trusting
than younger individuals, and are more willing to listen and subsequently to have listened. It is
easy to scam them because most of them are not well educated on the topic of the Internetrelated scams, but next to it most of them are not using the Internet regularly, so it is hard to
find the efficient connection point to them. Teenagers are innocent and trusting. Some fraud
knows how to recognize and take the interest of teens and their need to fit in because teens are
often involved in new technologies and online interaction accompanied by online payment
methods. It is the reason why scammers are trying to use the Internet to prey on teens. [6]
4. Most common scam types
4.1 Online dating scam
Tinder and Badoo are just some of the most popular dating sites. Most of the internet users are
aware of it, and a high percentage of them have experience with it. The online dating sites give
a great opportunity for lonely people to find a partner, however, it can pose cyber-security risks,
especially against the desperate ones. Some of these scams begin at a dating site and continues
in the online chat room, where the attacker can get the user’s personal email. The attacker tries
to get as much compromising information and photos as possible after which the victim gets an
email showing their name and picture posted on a public site. To access this site, the victim has
to pay for it to the attacker and are usually asked for extra money to remove the picture from
the site. [7]
4.2 Survey Scam
These spam operations lure victims into clicking on enticing posts and banners to fill surveys.
When the victim clicks on these links, they are often instructed to complete a survey before
receiving their free gifts or being able to view the advertised video clip. The spamvertised links
are to a third party company which pays for filled surveys to the attacker.
Most of these “surveys” in reality are crafted by hackers and are simply focused on having the
victim install a profit-generating malicious browser toolbar or another malware to get the user’s
personal information, or the user's contact information to contact them with follow-up offers
and present the user to the paid subscriptions for dating sites and magazines. [8]
4.3 Mystery Shopper Scam
The unsuspecting user tries to buy something or make a subscription, and the seller charges a
different amount of money on account of the victim. When the user wants to cancel the order
or the subscription, and clicks on the marked link, instead of removing it, he gets charged extra
on the account. It is also very popular to combine with other scams. [9]
4.4 Job Scams:
The victim looks for a job and shares his resume on a job site. Most of the job site have filtering
registration system to avoid the inappropriate use of their database, but it is not impossible to
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bypass their filtration. The scammer sends an email to the victim, and after some interaction,
sends another one with a personalized offer with an alluring job description and a high salary.
To apply to the position the victim has to share his social security number, name of bank,
account number, date of birth, and other sensitive information. The attacker then can access the
victim’s bank account or fraud the bank’s customer service with the gathered information.[10]
4.5 Nigerian Check Scam:
This scam type is a well-known one and appears in different names and forms. The scam
promising a significant share of a large sum of money, in return for a small payment, this cost
is required to obtain the large sum. The scam involved throughout the years and the attackers
adapted it in several ways.[3]
5. Methods of the spammers
5.1 Gathering of addresses: [2], [11], [12]
The most effective way to avoid spam is to keep attackers away from the used email address.
Often users have no choice, and they have to share their email address. Usually, the attackers
use hacked, broken, sold databases or special tools to find public email address. Sharing the
contact email for a registration is a requirement, however, sometimes the site owners sell their
user’s information to third party members like advertisers or website servers get compromised,
and the user data get leaked.
 Created, ready lists of victim email addresses are available to buy on the Darkweb or
are publicated by hackers, and other criminals. Spammers usually sell their databases or
exchange them with other spammers in order to increase the number of their victims,
subsequently improving their efficiency. The addresses are harvested in various ways.
Usually, some commercial agency sells their collected emails to other commercial
agencies, and the email owners accept the Terms of Use, which contain information
about the third party information and database sharing. The GDPR made their job more
difficult but not impossible to cover the legal requirements.
 Spammers are performing dictionary attacks on both username and domain names,
while some of them guess email addresses, send messages, and verify the list based on
return error messages. Standard email addresses such as postmaster and hostmaster are
frequent targets for spam. One of the popular methods by hackers is to brute force email
servers to obtain a valid email. Shorter usernames are more vulnerable to brute force
attacks.
 The popular "spambots" are scanning the open websites and "harvesting" email
addresses. Fortunately, most of the spambots are not to parse complete HTML codes,
and most do not execute JavaScript. The email owners have to use obfuscation
techniques to avoid the right parsing of their email addresses if it is public, and the
attackers have to find the best bypass to parse the obfuscated addresses. Several
developers provide free email obfuscators to help the email owners, while on the other
side, the spam service developers work against these obfuscators with the right spam
bot upgrades.
 The records of domains were regularly executed, being accessible to the society by the
registers. Each domain has three different junction points - management, professional,
and billing. The data sheet included in the email address of the contact person. When
the contact points were easily accessible, spammers collect the email addresses from the
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lists of domains. It changed since the General Data Protection Regulation (GDPR)
because the domain registrants must hide these personal data.
5.2 Spam-support services
Some internet service provider (ISP) advertise „bulletproof hosting” so they do not terminate a
customer for spamming activity, unlike most of the IPSs. They are much more liberal with their
customers, and with the content, they allow on their servers. The principal goal of this kind of
service is persisting online and secure. Guard and keep their user’s data entire if law
enforcement appears asking. Based on the hosting country the local law can fight against the
bulletproof hosting, so these services and servers are usually hosted in specific countries with
more relaxed approaches to government and law enforcement, making it easy to operate without
interruption. These hosts have unique relationships with their clients, and they try to avoid any
inspection on their customers, they are only providing a service. Creating an outage with a
takedown on a well developed bulletproof hosting service is a hard topic. McColo was one of
the most famous and well-known bulletproof hosting services until 2008. There were several
investigations against this provider to force them to end their activity, but the host disregarded
it. Finally, McColo was shut down by two upstream providers, Global Crossing and Hurricane
Electric on November 11, 2008. The McColo customers were responsible for around two-thirds
of the global spam traffic. At that time, McColo was one of the leading bulletproof hosting
providers. To shut down a bulletproof hosting services in a foreign country is a complex and
challenging operation. Sometimes law enforcement cannot even shut down regional bulletproof
hosting services. The complicated registration structures and several mirroring services make
this project more difficult. The bulletproof hosting services usually contain well-developed
defense systems and processes, and these have mitigation strategies and disaster recovery plans.
Most of these experienced service owners know how long they can hold out before acquiescing
to formal takedown requests and they can give their customers a few days to migrate their
services to another bulletproof service provider. The bulletproof hosting services are
unchangeable because only a combined effort will surely take down service. It is very simple
to switch hosts when the authorities come calling. Unfortunately, shutting down bulletproof
hosting services do not usually spell the end of the operators or the customers, only when the
servers are physically captured or jeopardized. The disgraceful Russian Business Network
(RBN) was thought to have long discontinued services but is running the same malicious
content along the borders of eastern Ukraine and Moldova. Some clients with sensitive data use
bulletproof hosting services to ensure government agencies and business adversaries cannot
compromise them. Though, while their data has security, it could also easily disappear; they
could come under examination just for using the special bulletproof provider related hosting
service filled with other malicious data. As a scammer to use a bulletproof hosting service is
not illegal. The software market contains specified applications for spammers, to make their
work more efficient. [2], [12]–[15]
6. How to avoid the spams?
It is essential to detect spam emails not only for personal convenience but also for security.
Being able to remove emails with potential viruses or malicious software of any kind is
important both on individual user levels and larger scales.
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For a company, or a business owner, it is crucial to get in touch with their customers or buyers.
This way they have to share their contact information, with the email address being the most
popular method to get in contact. Occasionally, it is impossible to hide their email address so
the appropriate defense against spammers are the real-time threat intelligence block and
reputation lists, Bayesian filters, and other spam-filtering solutions and concepts.
Spam filters consider a long list of rules when finding suspicious emails. They will weigh each
factor and add them up to assign a spam rate, which helps decide whether a spam campaign
will bypass the filter. If the count exceeds a particular threshold, your email will get flagged as
spam and go through to the trash folder. There are several warning signs which are mostly
related to scam emails like:
 Luring mail scams frequently include fruitful offers and attention-grabbing narratives.
The emails are crafted in a way to guarantee that the victim users trust the identity of
the mail and the validity of the offer, and hence some people fall prey to these luring
phishing emails and finally end up providing their sensitive data out of which the
criminals make a monetary gain. [4], [6]
 Urgent emails are the preferred phishing strategy to urge the targeted users to do not
give them enough time to analyze the content of the mail and to hide the trap. They urge
the user by insisting that the act from their side is really important and necessary to
make it as soon as possible. Sometimes, the victim users get warned that their account
will be suspended, blocked, or deleted if they are not updating their personal details
directly. So the targeted user will share personal information because of the pressure,
which will be then used to make monetary gain. The most reliable organizations provide
enough time before they terminate a user account and they never ask users to update
personal details over the Internet. [4], [6]
 Fake website links implemented by the criminals are sent by a link in emails, which
redirects the victim to a copied phishing site that looks like a conventional banking or
other well-known banking related website where fields are provided to enter sensible
personal information like credit card numbers, CCV, password. When the user gives the
information, the site forwards it to a database, and then the phishers gain its access.
Probably the text of the link is different from the hyperlink behind it. The attackers aim
to direct the user to a phishing domain instead of a trusted domain through hyperlinks,
where they can get access to the sensitive information of the victim. These increasingly
sophisticated attacks not only spoof other emails and copy websites but also spoof some
parts of a user’s web browser, for example, they hide warnings and URL information.
These increasingly sophisticated attacks not only spoof other email and copying
websites but can also spoof some parts of a user’s web browser, for example, to hide
warnings and URL information. [4], [6]
6.1. Technological countermeasure [2], [11], [13]–[15]
Obfuscating message content. The efficiency of a scam campaign is tightly linked to the scam
hosting infrastructure. The right website and the threat intelligence evading techniques are
critical to spam’s profit cycle. The victims have to connect to the hosting Web site, which must
be highly available and dynamic enough to evade the detection and blocking by security
vendors. The hosting sites for scams are usually hosted by a single IP address for a substantial
amount of time, sometimes up to a week. The simple countermeasures, such as blocking the IP
address, are based on threat intelligence feeds. The IP blocking is an answer to the simple
attacks, but the “fast-flux service networks”, which allow the host sites of scams to change their
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source IPs periodically is a workaround to penetrate this type of defense. Artificial intelligence
and machine learning are implementable on the attacker and defender side. The cybersecurity
specialists have to evolve with the attackers. As we already know a lot about spam and have a
high amount of email example pool, it is really easy to use AI tools to help determine the nature
of email content. The IBM Watson Natural Language Classifier (NLC) is a perfect fit for this
case. After gathering the right amount of training data, the NLC service can get every necessary
data to determine which emails are spam. With the Watson Developer Cloud SDKs the service
integrate into an application.
Statistical Classification Engines The basic spam filter solution analyzes the bodies and
headers of the emails. It is matching on particular word or words, sentences in the same
message. Statistical classification based spam filtering solutions are analyzing the contents of
the message. The engines assign indicative risk scores or spam mark to the chunk of words or
words based on the previously identified and analyzed spam messages. After the well-defined
base database, the new incoming messages are going to check with these spam indicators.
Statistical engines build indicative spam probabilities of words automatically, with minimal
human intervention. The Bayesian filter is one of the most popular statistical classification
engines to measure the spam probability of an email. The Bayesian filters with high quality
reviewed core pattern database can learn and improve itself to identify new spam patterns. A
document is anything that is being classified by the filter. All of the analyzing methods are
upgradeable with special techniques of machine learning. This means that the spam filter that
is created updated or improved by previously classified documents given by the user. This
means that to develop a filter is essential to find the right amount of documents, analyze and
implement the result of it. However, once the training is done, no more training is needed
because each new document will improve the rules. Other implementations are semisupervised, where documents that have not been explicitly classified can be used to classify
additional documents. The false positive ratio of the Bayesian filters is really low The attackers
have to find a workaround to avoid this text-based deny, for example, replace letters on the
suspicious words to individual characters or use another special trick.
Heuristic Filters
Heuristics are a series of rules to score the spam probability score or chance of an email. These
human-engineered rules analyze an email message for spam related characteristics. An analyzed
message might get a determined amount of score for specific words, sentences, and URL link.
Depending on the settings, reaching a specified score will classify the message as spam. The
Heuristic engines are popular and quite useful against the spammers, but the experienced
attackers usually use more advanced techniques to get around this kind of email filtering.
Spammers reverse-engineer the heuristic rules and based on the gathered information, create
malformed messages that bypass the mentioned filters.

Source address-based filtering
The source-based filtering always overtakes content-based filtering as the primary method for
blocking spam. Hiding the source IP address and its behavior is more complicated than
bypassing the content filters.
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Whitelist/verification filters
A whitelist filter works based on the white-list of explicitly approved source addresses and
contains a list of trustful source addresses. These special lists about the sources, defined as a
whitelist, and from this source, every email are forwarded to the mailbox, this action is
independent of the mail spam attributes. The disadvantage is that they place an extra burden on
legitimate senders. An effort is also required to receive emails from new users.
Blacklists
A blacklist contains a list of source addresses which are known to be originators of spam. There
are different sources of these blacklisted emails, as the local administrators can create local
blacklists. The global blacklists contain well-known spammer IPs, domains found by different
sources, organizations, and threat, intelligent teams. Mail source IP reputation analysis is
another efficient way to filter malicious emails, spams. The amount of spam initiated from a
special IP address is monitored, and after crossing, a specified threshold is marked as a spam
source, therefore, the following attempts from that source IP address will be blocked.
Anti-Spam Honeypot
The honeypot solutions give an efficient way to define the spammer sources and monitor their
activity. These Anti-Spam honeypots mimic the services of an open relay mail server to attract
the spammers and detect their identity.
6.2. User awareness counter measure [16]–[19]
The growing sophistication of these spams makes them hard to detect from genuine emails and
reduces the trust users afford to legitimate websites. Every email users should take preventive
steps to avoid their email getting into the target list of spammers.
 Avoid posting email addresses into public websites and forums as the email harvester
applications can collect our address from these sites. Several methods are available to
decrease the success of the automatic email harvester applications like special characters
in the email address, and/or replacing the at or dot character with other symbols or texts.
Several scripts are implementable to the sites, to fight against the email harvesting bots.
 Avoid subscribing to a suspicious or not-necessary commercial email newsletter. Email
owners should be extremely cautious when sharing their email address to unknown
untrustful commercial sites.
 Use multiple email addresses. The best way is to create a backup email address and
separate the serious mailing from the account registration related account. Use the
backup mail to register every suspicious site, and if necessary then forward the mail to
the main email address.
 Use a spam filter. Most of the email provider offers spam filtering solutions, but are
sometimes necessary to activate it. Use third-party spam filtering software, antivirus
solutions to identifying and filtering spam on the client side.
 Use long, complex, unique email addresses. The short email addresses are easy to guess
and susceptible to brute-force attacks.
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BIOMECHANIKAI MOZGÁSLABOR
SZOFTVERFEJLESZTÉSÉNEK SZEMPONTJAI
Fekete György
Óbudai Egyetem AIMDI – Neumann Informatika Kar Kiberfizikai Rendszerek Intézet
tanársegéd, fekete.gyorgy@nik.uni-obuda.hu
Absztrakt
Ezen tanulmány célja, hogy lefektesse egy modern járáslabor szoftverének fejlesztési
szempontjait a Goethe Gait Lab jelenlegi hardver-szoftver architektúrájára alapozva, annak
továbbfejlesztéseként. Elsőként áttekintem a biomechanikai vizsgálatok alapvető módszereit és
a méréshez használt technikákat: a kezdeti villanófényes fényképészeti eljárásoktól a mai
modern kamera alapú számítógépes rendszerekig. A különböző technikákat bemutatom
fajtánként csoportosítva, előnyeik, hátrányaik és használhatóságuk felsorolásával.
Megmutatom, mire lehet használni egy járáslabort a betegségek diagnosztizálásán és
kezeléskövetésén túl.
Ezek után a biomechanikában leggyakrabban mért járásparamétereket veszem sorra, mérési
módszereik alapján. Felsorolom a kamerás rendszerekkel, erőmérő cellákkal és a
gyorsulásmérőkkel mérhető járás tulajdonságokat, bemutatva azok normális valamint egyes
betegségek esetén felmerülő értékeit.
Megvizsgálom több ma elérhető és népszerűbb járásvizsgálati rendszer hardverét és szoftverét,
rámutatva előnyeikre és hátrányaikra. Számba veszem a speciális egészségügyi
rendszerfejlesztési szempontokat. Bemutatom a Goethe Gait Lab jelenlegi szoftver-hardver
felépítését, besorolva a vizsgálati és rendszerkategóriákba. Felsorolom a Goethe Gait Lab
egyedi fejlesztési célkitűzéseit, melyek egyedivé teszik.
Végül meghatározom a fejlesztendő szoftver paramétereit, lefektetem a fejlesztés irányvonalait.
Meghatározom a minimálisan megjelenítendő járásparaméterek halmazát, valamint a
felhasználói felület kialakítására adok iránymutatást.
Kulcsszavak: biomechanikai mozgáslabor, számítógépes járásvizsgálat, Goethe Gait Lab,
szoftverkövetelmények
1. Járásvizsgálat módszerei
1.1.Miért vizsgáljuk a járást?
A járásvizsgálatnak számos oka van, a legnyilvánvalóbb a járással és végtagokkal kapcsolatos
betegségek diagnosztizálása, kezelésük követése. A járással kapcsolatos sportoknál használható
sérülésmegelőzésre, a sérülések keletkezésének jobb megértésére, teljesítményfokozásra,
illetve sporteszközök fejlesztésére használják [1]. Sport célokra fejlesztettek egy ultrahangos
járásvizsgálati rendszert is [2]. Az emberi járás egyedi, személyenként változik, így alkalmas
emberek azonosítására, felismerésére. Kutatók 90%-os felismerési arányt értek el [3]. Ehhez
nem emberi testmodellt használtak, hanem az emberek sziluettjét használták, és ebből
számolták a mozgás-energia képet (MEI motion-energy image) és a mozgás-történet képet
(MHI motion-history image), melyekről részletesen a [4] publikációban olvashatunk. Ebben
Kína jár az élen, 300 millió jelenleg telepített kamerájával figyeli meg a lakosokat, és 98%-os
felismerést érnek el a járástulajdonságok és a testtartás segítségével. A járásvizsgálati
rendszerek egy speciális felhasználása az emberi mozgás élethű számítógépes rögzítése és
visszajátszása. Ezt filmekben és játékokban használják leginkább, elképzelt vagy valósághű
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animált karakterek mozgatására. Nemcsak a járást rögzítik, hanem az arcmimikát is külön
kamerával igen részletesen, így az emberi archoz hasonlóan alkalmas ez a technika érzelmek
gazdag kifejezésére.
1.2.Járásvizsgálat műszerezése
Több különféle fizikai jellemző felől indulhatunk ki a járásvizsgálatnál. A járásvizsgálatok
kezdetén chronofotográfiát használtak, vagy többször exponáltak ugyanarra a negatívra, vagy
több géppel egymás után, vagy sorozatos villanófényekkel világították meg a mozgó
objektumot sötétben, és így örökítették meg a mozgásfázisokat. Jelenleg
gyorsulásérzékelőkkel, talpra ható erők mérésével, illetve kamera alapú rendszerekkel
vizsgálják a járást.
A régi módszer továbbfejlesztéseként nagysebességű digitális kamerákat használnak, melyek
másodpercenként 1000-től több százezer képkockáig képesek rögzíteni a látottakat. Ez a
sebesség sok érdekes fizikai állapotváltozás és természeti jelenség jobb megértését is segíti.

1. ábra: Ló és lovasának mozgása chronofotgráfián
Készítette: Etienne-Jules Marey, 1886
1.3.Gyorsulásmérők
Gyorsulásmérőket a test jellemző pontjaira, általában testrészek találkozásánál helyeznek el,
mint boka, térd, csukló. Természetesen egyes testrészek tömegközéppontjaiban is helyezhetünk
el érzékelőket. A gyorsulásérzékelők érzékenysége és a zajok miatt komoly szűrésre van
szükség az adatok feldolgozásánál, erre bonyolult Kálmán szűrőket is alkalmaznak [5].
1.4.Kamera alapú rendszerek
A kamera alapú rendszereket 3 fő csoportra oszthatjuk:
̵ marker nélküli rendszerek
̵ passzív markeres rendszerek
̵ aktív markeres rendszerek.
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A marker nélküli rendszerek általában egy színes és egy távolságérzékelős kamerát használnak.
A távolságértékeket összekapcsolják a színes kamera által érzékelt pixelekkel, és így könnyen
el tudják választani a hátteret a vizsgált személy pixeleitől. Miután megvan az ember körvonala,
a távolságadatokkal együtt egy testmodellre illesztik az alakzatot, figyelembe véve, hogy el is
fordulhatott illetve jobbra-balra el is dőlhetett a vizsgált személy. Az illesztés után a testrészek
pontos helyét megkapják a testmodell és a kép referenciapontjai segítségével. Az egymás utáni
képek testmodelljeiből kapott koordinátaadatokból kiszámítható a testrészek elmozdulása. A
képrögzítési frekvencia figyelembevételével pedig sebesség és gyorsulásadatokat is kapunk.

12. ábra: Kinect által látott kép és a ráillesztett testmodell
Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=GZ3eYyBPv44
A 2.ábrán látható egy kinecktel végzett testfelismerésről készült videóból egy részlet. A kinect
első verziójának alacson volt a felbontása, így a pontossága is. A videó a kinect második
verziójával készült. A képen látható, hogy a testmodell pontjai és az emberi izületek nagyon
nem esnek egybe. Az eredeti videón látható, hogy mind a 3 dimenzióban jelentős az eltérés. Ez
rendszer a játékokhoz megfelelő, de pontos mérésekre alkalmatlan.
A passzív markeres rendszereknél a háttértől illetve a vizsgált alanytól jól elkülöníthető
jelöléseket alkalmaznak a fontosabb mozgásvizsgálati pontokon. Leginkább az ízületekre
kerülnek a kamerával érzékelhető jelzések. Ehhez jó látási viszonyok, megfelelő megvilágítás
kell, kamerától függően látható vagy infravörös tartományban. A passzív markerek egyszerűek,
olcsóak, és könnyűek, a mozgást nem akadályozzák vagy befolyásolják.
Az aktív markereknél valamilyen jelet bocsátanak ki a jelölések, ez leginkább látható vagy
infravörös fény. Az aktív markereket könnyű felismerni, és zárt térben könnyű zavarmentes
teret kialakítani hozzájuk. Az infravörös fény előnye, hogy a látható fény sem zavarja, viszont
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ha nem vesszük fel a látható fényben is a mozgást, akkor bizonyos hibás szituációk nem lesznek
felismerhetőek, pl. ha keresztezi a két kezét egy ember, akkor a kamera képe alapján a
testmodell kezeket szimbolizálói markerei ugorhatnak, és a felcserélheti a jobb és bal kéz
pozícióját az automatikus felismerő algoritmus. Ezt a hibát csak emberi beavatkozással lehet
legtöbbször javítani, és ebben segít a látható tartományban rögzített kép. Hátránya még, hogy a
különböző hőforrások is zavarhatják. Az aktív markerek általános nagy hátránya, hogy
energiaforrást kell tartalmazniuk, ekkor nehezek lesznek, vagy vezetékekkel kell az
energiaforráshoz kapcsolódniuk, ekkor nehézkes, kényelmetlen lesz a viseletük. Egyes
esetekben, például az APAS rendszer markerei törékenyek. Az aktív markerek drágábbak,
esetenként akár 2 nagyságrenddel, mint a passzív markerek.
1.5.Talajra ható erők mérése
Az emberi láb által a talajra ható erőket sokféleképpen mérhetjük. Készültek cipőre szerelt
változatok, ezeknek a hibája az, hogy a teljes erőt tudja mérni, de az nem az emberi láb, hanem
a cipőtalp és a talaj közti erőt lehet vele mérni, ami teljesen más eloszlást mutathat a felületén.
Készültek okos talpbetétek, amik már jobbak, mert egyik oldalt a talp van, a másik oldalt
viszont egy párnázott formázott, többféle anyagból készült cipő, ami befolyásolja a mérést.
Valamint a mezítlábas és a cipőben történő járás nagyon különbözik, így a lábbelis mérések
mindig más eredményeket adnak. Ezek a módszerek viszont nagyon alkalmasak cipők
fejlesztésének a segítésére, mert lehet vele mérni, miként hatnak a cipőn belül illetve kívül az
erők, így anyagválasztásban, speciális funkciók megvalósításában pont ezekre van szükség.
A lábbelit elhagyva, a mezítlábas mérésekre is többféle megoldás született. Az egyik a futópadot
kombinálta erőméréssel, ezzel adva lehetőséget a különféle sebességű emberi haladás
vizsgálatára, a poroszkálástól a rohanásig. Általában korlátok is tartoznak hozzá. Széles körben
alkalmazzák, járásvizsgálatra, sporttal kapcsolatos vizsgálatokra, és a NASA is foglalkozott
vele, hogy hogyan hat a futópados edzés mikrogravitációs környezetben a nemzetközi
űrállomáson [6]. A futópadnak két hátránya van: az egyik, hogy testileg és mentálisan
egészséges emberek tudják csak használni. A másik, hogy minden, ami nem egy sima
talajszintben lévő felület, az megváltoztatja a járást. Ha például kiemelkedik a talaj szintjéből,
mondjuk 20-30 centiméter magasságban van a futópad járófelülete, akkor aki először lép
ilyenre, valószínűleg félni fog, bizonytalan lesz, és ez a bizonytalanság nagyban meglátszik a
járáson. Lassabb lesz, óvatosabban lép, illetve a konkrét bizonytalanság előre hátra remegő
mozgásban is megnyilvánulhat. Ezek a rendszerek önmagukban illetve kamerás kiegészítéssel
alkalmasak sportolók, aktív életet élők járástulajdonságainak felmérésére, követésére, általában
ezen a területen használják őket.
A talajra ható erők mérésének harmadik fő változata, az erőmérő lapok, szőnyegek használata.
Ezek vékony merev vagy rugalmasabb készülékek, melyeket a talajra helyeznek. Lehetnek
egyedülállóak, vagy több darabot egymás után téve, több méteres érzékelőfelületet kapunk. A
legjobbak a padlóba építhető változatok, ezek zavarják a legkevésbé a járást, így viszont
helyhez kötöttek, nem mobilisak. Vannak, amik csak a teljes erőt tudják mérni ami a teljes
felületükre hat, de a fejlettebbek egy erőtérképet tudnak kirajzolni a talpról, mellyel akár
betegségeket is lehet diagnosztizálni, pl. a különböző süllyedéseket.
2. Járásparaméterek
2.1.Az emberi járás ciklikus[17]
Miután megvan az eszköz, amivel vizsgáljuk a járást, a következő nagy kérdés, hogy mit
mérjünk. Milyen jellemzői vannak az emberi járásnak? Az első megállapítás, hogy az ember
járása ciklikus. Egymás után következnek benne jobb és bal lábbal történő lépések. A járás
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alapegysége egy bal és egy jobb lábas lépés együtt, a lépésciklus, amit stride-nak neveznek
angolul. A 3. ábrán láthatjuk az emberi járás fázisait. Az ábrán pont egy lépésciklust láthatunk,
ami a jobb láb leérkezésével kezdődik, és ugyanezzel végződik. Így magában foglal egy bal
lábas lépést és egy jobb lábas lépést.

3. ábra: Az emberi járás fázisai
Forrás: ProtoKinetics weboldala: www.protokinetics.com/
A járás több féle szempont szerint is felosztható. Az egyik a támasztó lábak száma. Mivel
járáskor legalább az egyik lábunk érintkezik a talajjal, ezért vagy 1, vagy 2 lábunk érinti a talajt.
Ezt hívjuk egyszeres és dupla támasz(tás)nak. Ha lábaink szerint nézzük, akkor fel lehet osztani
a járást: bal láb lendít – bal láb támaszt fázisra, illetve jobb láb lendít – jobb láb támaszt
fázisokra is.
2.2. Lábfej talajfogása
Járás közben, kétféleképpen lehet a lábbal talajt fogni. Az egyik esetben a lábujjhegy ér le előbb,
a másik esetben a sarok. A középkorban és korábban nem voltak kemény talpú lábbelik, sokszor
még lábbelije sem volt az embernek, így óvatosan kellett lépkedni. Ezt az óvatosságot
biztosította, hogy elsőnek a lábujjhegyére érkezett, a lábujjaira tette a testsúlyát, és csak utána
engedte le a talpát és sarkát. Így ha valami éles szúrós vagy kellemetlen került a talpa alá, akkor
gyorsan vissza tudta tenni a súlyát a lábhegyére, így minimalizálva a sérülést.
A mai modern világban kemény ellenálló talpú cipők mellett rengeteg sima beton és aszfaltút
épült, így a legtöbbször nem kell tartanunk a járás közbeni talpsérülésektől, így nyugodtan
érkezhetünk a sarkunkra, amit jól oda is verünk. Ha ezt mezítláb tennénk, akkor nagyon hamar
járásképtelenek lennénk a szabadban.
A talajfogás sorrendje fontos. Normál esetben, leér a sarok, aztán a talp, végül a lábujjak. Ezek
után emelkedik a sarok, talp, és végül a lábujjak hagyják el a talajt. Különféle végtagi
problémák miatt, ez módosulhat. Van, aki ízületrövidülés miatt, nem tudja letenni a sarkát, csak
lábujjhegyen, és a talpa elülső részén tud járni. És van, akinek az izmai nem működnek a
lábfejében, ezért a lábfeje ernyedten lóg, a lábujjai érnek le először, de nincsen rajta a testsúlya.
A csoszogás is egy betegségtünet lehet, ha nem tudjuk felemelni a lábunkat rendesen, például
ízületi fájdalmak miatt.
2.3. Lépésciklus hossza
A lépésciklus hossza, a két lépés hossza együtt. Átlagos értéke a lábhossztól és életkortól is
függ.
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2.4.Lépés hossza
Külön mérendő a bal és jobb lábra. Mérése történhet a lépést keretező két támasztó fázis azonos
pontján, például a bokaízületek közti távolsággal. Fontos külön mérni a jobb és a bal lépést,
legtöbbször több jobb illetve bal lépéshossz átlagolásával mérik.
2.5.Lépésszimmetria
Fontos, hogy a normális járás szimmetrikus. A lépések hossza, a lendítések és támasztások
ideje, a két láb között egyforma. Ha csak az egyik alsó végtag beteg, vagy sérült, vagy jelentős
a két végtag sérülésének a szintje, akkor nagyon jól láthatóan eltérnek a lépéshosszok, és idők.
A normális járás folyamán az ember az egyik lábát a másik elé teszi. Az diszfunkciónak számít,
ha valaki az egyik lábát mindig csak a másik mellé zárja, azt nem előzi meg.
2.6.Lendítő és támasztó fázisok időaránya
Ennek az arányát egészséges embereknél általában 6:4 –re vagy 62:38-ra veszik, de egy
tanulmányban [7] kimérték, hogy 3 járástulajdonság pár aránya is átlagosan az aranymetszés
arányára esik, kisebb vagy nagyobb szórással. Ez a szórás a lépésciklus/támasztó fázis aránynál
minimális.
2.7.Lábfejek elfordulása
A lábfejek egészséges járáskor előre mutatnak a haladás irányában. Betegségek esetén
előfordulhat, hogy befelé vagy kifelé elfordulnak, ekkor a lábfej és a haladás iránya közti szöget
mérjük.
2.8.Csípő mozgása
Egészséges emberek járásakor, a csípő mozog. Elfordul a talajjal párhuzamosan is pár fokot,
illetve a haladás síkjára merőlegesen is elfordul, ahogy egyik oldalt felfelé, másik oldalt lefelé
mozdul el. Ezek a mozgások 4-5 fok között normálisak, az ettől való eltérés problémát jelenthet.
2.9.Törzs, vállak, nyak fej mozgása
Normálisan a fenti testrészek nem mozognak, csak a csípő. A fej előre néz, a vállak vízszintesek,
a nyak egyenes, a törzs szintén előre néz és egyenes a járás során. Ezen testrészek elfordulása,
emelkedése járásproblémát jelez. Például, ha az ember nem tudja a térdét behajlítani, a lába egy
merev egyenes rúddá válik. Ekkor muszáj a törzsét is döntenie, hogy jobban meg tudja emelni
a lábát a csípőjével, hogy előrébb tudja tenni a merev lábát. Ekkor féloldalasan, evezőszerűen
mozog a törzs, és vele a vállak, nyak, fej.
2.10.Ízületek, testrészek sebessége és gyorsulása
Az ízületek sebessége és gyorsulása a pozíciójuk deriválásával kiszámítható, vagy
gyorsulásmérőkkel mérhető, és abból számítható a sebesség.
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2.11.Talajra ható erők (GRF ground reaction force)
A talajra ható erők mérésével tudunk egyes betegségeket diagnosztizálni, az erőtérképből pedig
ki tudjuk számolni a tömegközéppont talajra vetített helyzetét. A mért erők segítségével és
biomechanikai modellekkel ki tudjuk számolni az egyes ízületekben ébredő erőket. Ez
implantátumok tervezésénél nagyon fontos, hogy milyen teherbírásra és kopásra tervezzék.
Térdimplantátumokat nem tudnak még acélötvözetekből sem akármilyen strapabírót tervezni,
így a beépítésük csak adott testsúly alatt lehetséges.
3. Meglévő biomechanikai rendszerek
3.1.Zebris rendszer[12,20]
A Zebris rendszer egy nyomás érzékeny futópadra alapozza a mérést, ezt egészíti ki egy
mozgatható kamera képe markerek nélkül, mely a mérésben nem vesz részt. Opcionálisan
alkalmazható egy EMG mérőeszköz, mely az izmok akciópotenciálját méri bipoláris bőrfelszíni
érzékelőkkel. Az eszközzel leginkább a talpnyomást lehet mérni, illetve a karok szimmetrikus
mozgását, és a boka kifordulását tudják vizsgálni. Alkalmas egyes járásvizsgálatokra, illetve
sportolók segítésére. Hazánkban is van már telepített egység, mellyel a járásvizsgálatot
szolgáltatásként kínálnak.
3.2.XSENS termékek[10,19]
Az Xsens Technologies gyorsulásérzékelőkre alapozza termékeit. Az alapoktól, a parányi
12.1x12.1 mm-es tehetetlenségi és gyorsulásérzékelő modultól, a testre rögzíthető vezeték
nélküli eszközökön át a szoftverekig kínálják termékeiket.
Az érzékelők SMD MEMS alkatrészeken alapulnak, kicsik, kis energia felvétellel.
Az Xsens MVN Animate egy 3D karakteranimáló program, ami a saját érzékelőikből kinyert
adatokkal mozgat 3D-s figurákat. Az Xsens MVN Analyze pedig a mozgásvizsgálati
kutatásokhoz, sporthoz és ergonómiához lett optimalizálva a gyártó szerint.
3.3.VICON[11,18]
35 éves múltra tekint vissza ez a márka a mozgásvizsgálatban. Kamera alapú passzív
markerekkel, kamera lencséje köré épített LEDes fényforrással. A kamerák felbontása 1.3-16
Mpixel, 120-420 kép/másodperces sebességgel. Léteznek intelligens kameráik is, amelyek a
kamerán elvégzik a markerek érzékelését, és már számított adatokat adnak tovább. A kamerák
Ethernet hálózaton kapcsolódnak a számítógéphez, tápellátásuk PoE. Rendszerükhöz árulnak
még kalibráló eszközöket, ruhákat és markereket, virtuális kamerát, saját IMU érzékelőt, és
szinkronizáló eszközt. Az IMU 3 vagy 9 tengelyes mérést tesz lehetővé, 100-1000 Hz –es
mintavételezéssel.
3 féle szoftvert kínálnak. A járásvizsgálathoz a Nexus 2.8 a legújabb verzió. Szórakoztatóipari
szoftverük a Shogun 1.2, illetve egy külön gyors objektumkövetésre fejlesztett szoftverük is
van, a Tracker 3.7. Széleskörűen alkalmazható, 60 kamerával 15 ember mozgását tudják
biztosan követni, de 35. születésnapjukra készítettek egy demót 35 ember részvételével.
Járásvizsgálathoz a terem méretétől függően 8-10 kamera is elegendő.
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3.4.Goethe Gait Lab[13]
A Goethe Gait Lab egy kutatócsoport neve, melyet Steiner Henriette (jelenleg dr. KomoróczkiSteiner Henriette) alapított 2009-ben. A kutatólaboratórium célja egy olyan mozgásvizsgáló
rendszer megalkotása és működtetése, mely képes a normálistól eltérő fejlődésű személyek
vizsgálatára. Mindezt gyorsan, fájdalommentesen, részletes és pontos adatokat szolgáltatva. A
rendszert célja, hogy biztonságosan legyen képes gyermekek, mozgássérültek és értelmi
sérültek vizsgálatára is.
A rendszer kamera alapú, passzív markeres rendszer. A páciensek fekete hosszú ujjú, testhez
simuló ruhában vannak, erre kerülnek felragasztásra a fényvisszaverő korongok. A markerek
leszedhetőek, újra használhatóak. Így a markerek olcsóak, hajlékonyak, nem zavarják a
mozgásban a pácienst, és ami a legfontosabb, hogy mivel textil alapúak, ezért nem törékenyek,
nem sérülékenyek, és a pácienst sem sérthetik meg.

4. ábra: A Goethe Gait Lab mérés közben [13]
A 4. ábrán látható a fekete testhez álló ruhában lévő páciens, és a megvilágítás hatására fénylő
markerek. A jobb felső sarokban látható egy fix elhelyezésű aktív marker, mely a kamerák
egymáshoz szinkronizálását segíti. A háttérben látható egy 3lábon álló kamera, a tetején
fényforrással. Bal oldalt belóg a képbe a kalibráló test egyik oldala.
A kamerák korábban Firewire csatlakozón keresztül kapcsolódtak a számítógépben lévő
digitalizáló kártyákhoz, jelenleg IP alapú kamerákat használ a rendszer. Jelenleg 4 kamera kell
minimálisan a mérések végzéséhez, de nagyobb területek lefedéséhez lehet újabb kamerákat
kapcsolni a rendszerhez.
Szoftvere jelenleg az alábbi funkciókat tudja biztosítani:
 videók szinkron rögzítése
 automatikus markerdetektálás
 markerek modellre illesztése
 markerek koordinátáinak kiszámítása
 adatok exportja Excel formátumba.
A kiértékelést és vizualizálás jelenleg kézzel SPSS program segítségével végzik. A
szoftverrendszer továbbfejlesztéseként, a következő feladatokat kell teljesíteni: az adatokból ki
kell nyerni a járástulajdonságokat, ezeket a páciensekhez mérésenként strukturálva kell
eltárolni, és a lehető legérthetőbben megjeleníteni.
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4. Biomechanikai rendszerek fejlesztési szempontjai
4.1.Egy kamera alapú mozgásszoftver általános felépítése
A mozgáslabor szoftverei általában modulrendszerűek, sokszor különálló alkalmazások egy
keretrendszeren belül, amik fájlokon, adatbázison keresztül kommunikálnak egymással. A
legfontosabb funkciók, amikkel rendelkeznie kell egy mozgásszoftvernek:
 Videófelvétel(+ más adatforrások adatainak, mint GRF, gyorsulásmérők) rögzítése
 Markerek megjelölése a felvételen
 Koordináták kiszámítása testmodell alapján a bemeneti adatokból
 Járástulajdonságok kiszámítása
 Adatok megjelenítése - Diagnózis felállítás segítése, terápia követése
 Páciens adatok tárolása
4.2.Korházi szoftver szabványok
Léteznek kórházi szoftverfejlesztéshez készült szabványok: IEC 32304[8], IEC 60601[9], ISO
14971, ISO 13485, és természetesen az ISO 9001 is alkalmazható. Az első 4 szigorú fejlesztési,
dokumentálási, verifikációs és validálási előírásokat fogalmaz meg, valamint előírja a veszély
analízis és a szoftverkarbantartás folyamatát is, lépésről lépésre. De ezek mind egészségügyi
eszközök szoftvereire vonatkoznak, amiken emberéletek múlnak, ezért érthető a kiemelt
pontosság és szigorúság. Az ISO 9001 minőségirányítási rendszere (QMS) természetesen
minden szoftverre alkalmazható.
4.3.Videók rögzítése
A videók rögzítéséhez digitalizáló kártyák, és megfelelően gyors processzor, háttértér kell, hogy
folyamatosan legyen a több kamerából érkező kép átalakítása, rögzítése. A videók tárolása nagy
háttértár kapacitást igényel, ezért meg kell fontolni a hosszú távú tárolásuk szükségességét, ha
kell, akkor megfelelő tárolók kialakítása szükséges, például NAS, felhő.
4.4.Markerek megjelölése, Koordináták kiszámítása
Történhet kézzel egy grafikus felületen, vagy mostanában automatikusan, fejlett algoritmusok
végzik ezt a műveletet. A koordináták kiszámítása a testmodell alapján történik. Fontos, hogy
a testmodellt a páciensre kell szabni, fontos az életkor és a testméret a minél pontosabb
méréshez.
4.5.Járástulajdonságok kiszámítása
A nyers koordinátasorokból ki kell számolni a lehető legtöbb járásparamétert. A
járásparaméterek számát korlátozza a bemeneti jel. Másra alkalmas a talperők mérése, és másra
egy teljes alakot vizsgálni képes kamerás rendszer. Emiatt manapság terjednek a hibrid
rendszerek, melyeknél 2 vagy 3 forrástípus rögzítése is lehetséges párhuzamosan, így téve
elérhetővé a lehető legtöbbféle járástulajdonság mérését.
4.6.Páciens adatok
A páciens alapadatai mellett egészségügyi adatokat is kell tárolni, az esetleges egyéb
betegségek, kórelőzmények okok feltárása miatt. Kiegészítő adatok tárolására is szükség lehet,
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előfordulhat szociológiai vagy egyéb tesztetek kell kitöltenie a pácienseknek kutatási céllal,
praktikus ezeket is egy helyen tárolni,
GDPR. Eljött a GDPR kora, ezért megfelelő tájékoztatást kell nyújtani a páciensnek a tárolt
adatokról, a tárolás idejéről és helyszínéről, és beleegyezést kérni, az esetleges kutatási célú
adatfelhasználáshoz. GDPR jelentéseket is kell készíteni, mert a törvény szerint joga van a
páciensnek megtudni, milyen típusú és adattartalmú adatokat tárolunk róla. Mindemellett meg
kell tartani az egyensúlyt a program használhatósága és a személyes jogok között.
A méréseknek és páciensadatoknak mozgathatóaknak kell lennie különböző helyszínek között.
Ez lehet egy közös online adattár, de export, importfunkciókkal is meg lehet ezt valósítani. Ha
a páciens kéri, akkor természetesen számára is ki kell adni a róla tárolt adatokat és a mért
eredményeket.
4.7.Felhasználói felület UI
Általános irányelvek programok felhasználói felületének fejlesztéséhez:
 legyen egyszerű
 célozzuk meg a felhasználót
 jó ha rácsos szerkezetben tervezzük a vizuális elemeket
 olvashatóság: szóközök, igazítások, betűtípusok
 a vezérlő elemek legyenek logikus hierarchiába szervezve
 megfelelő színhasználat
 bemeneti adatok ellenőrzése szükséges, de nem blokkolhatja a felhasználókat
feleslegesen
A felhasználói felületeknél a legfontosabb kérdés, ki fogja használni, a második kérdés hogy
hol? A jelen szoftver felhasználói az alábbi körből kerülnek ki: Orvosok, nővérek,
fizikoterapeuták, operátorok, páciensek. Mind-mind különböző mélységben ismerik a
mozgásvizsgálatot, más részeiben járatosak vagy nem járatosak, és a nyelv, a szakszavak is
változnak, amiket használnak. Más van a fókuszukban: a diagnosztizálás, a terápia kivitelezése,
a gyógyulás.
Nem mindegy milyen helyen, milyen hardveren használják a szoftvert. A kórházakban általában
fix telepítésű mozgáslaborok vannak, míg egészségházakban, egészséggel kapcsolatos
eseményeknél mozgatható, alkalmi telepítésűek a mozgáslaborok, így míg az egyik helyen
könnyű két hatalmas monitort berakni egy nagytorony házzal, az utóbbinál inkább egy erősebb
laptoppal szeretnék megoldani a számítógépes ellátást, ha lehetséges. Bizonyos alkalmazások
pedig akár a páciens otthonában is használhatók, bár egy komplett mozgáslabort nem valószínű,
hogy körbevisznek a pácienseknél, de kisebb hardvereszközökkel alkalmas lehet a
páciensekhez való kijárás, terápiakövetés, állapotellenőrzés.
A különböző mozgásvizsgálatok, például egy járás illetve egy kisujj mozgásvizsgálata másmás beállításokat, modelleket kíván. Ha ezt gyorsan egy klikkel lehet átállítani, kalibrálni az
egész rendszert, sok időt és betanítást spórol meg a szoftverhasználat során. Így érdemes mérési
profilokat kidolgozni, melyeknél előre megadható milyen modellt, milyen markereket
használjunk, mennyi és melyik kamerával.
4.8.Adatmegjelenítés [16]
Az adatok minél jobb érhetősége kedvéért sokszor grafikusan kell megjeleníteni. A
mozgásvizsgálatnál ez különösen fontos. Sokszor az orvos latinul, szaknyelven mond valamit,
és a páciensnek fogalma sincs a dologról, mit hogyan kellene tennie. Ezen segít, ha
vizualizáljuk a dolgokat, és megmutatjuk a páciensnek, hogy mire gondolt. Pl. a könyökízület
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mozgásának beszűkülését milyen gyógytornával tudja javítani. Sokszor vannak akaratlan
mozgások, fájdalmak miatt rossz beidegződések a mozgásban és ehhez hozzászoknak az
emberek. Ha ezeket is meg tudjuk nekik mutatni, és képileg eléjük vetíteni a következményeket,
akkor sokat növekszik a páciensek motivációja a gyógyuláshoz.
Az adatok megjelenítés itt különösen fontos: A mozgó embert lehet pálcikafigurával közelíteni,
ami egyszerű, nem igényel túl sok erőforrást, és könnyű leprogramozni. De nem is látványos.
Az orvosnak jobb, ha egy mozgó csontvázat lát, a páciensnek meg inkább egy húsvér ember
külalakjára hasonlító modell a legalkalmasabb.
4.9.Sebesség
A program futása során fontos a sebesség. A mérést követően nem mindegy, hogy 1-2 percen
belül, vagy csak fél óra múlva állnak rendelkezésre a számított adatok. A markerek követése,
és a koordináták kiszámolása erőforrás igényes feladat, mind processzort mind memóriát
igényel. A járástulajdonságok kiszámítása is számításigényes feladat. Ezért az algoritmusokat
érdemes párhuzamosítani. Jelenleg a legolcsóbb asztali processzorok is 2 magosak, de általános
a 4 mag, a szervereknél pedig a 16 – 32 az elérhető magszám az x86 architektúrán. A
számításokat lehet gyorsítani videokártyákkal is, jelenleg 1000-3000 végrehajtóegység van a
közép és felsőkategóriás videokártyákon. Egyes speciális esetekben megfelelő lehet a felhős
feldolgozás is, itt viszont hátrány lehet a nagyméretű video fájlok feltöltésének erőforrásigénye.
Az adatmegjelenítésnél is fontos, hogy az adatok a legkönnyebben befogadhatóak legyenek,
jelen esetben ez 3D mozgó figurákat is jelenthet 3D-s környezetben, így a megfelelő sebesség
miatt ajánlott 3D gyorsító kártyák alkalmazása a megjelenítéshez. Mivel ez nem egy részlet
gazdag tárgyakkal telipakolt 60 fps-es játék, ezért a jelenlegi processzorokba beépített vagy alsó
kategóriás 3D gyorsítók is megfelelnek.
4.10.Online virtuális terek
Egy évtizede eljött az on-line világ kora, és mára rengeteg dolog elérhető az interneten
keresztül. Ezt összekapcsolva a virtuális világgal jött létre a VirCA [14], egy virtuális
együttműködési tér (Virtual Collaboration Area). A virtuális térben egymástól fizikailag távol
lévő emberek dolgozhatnak együtt. Ha van a térhez kapcsolódó fizikai objektum, akkor azt
össze lehet kötni a virtuális térben lévő modelljével, és azt a virtuális térből lehet vezérelni. A
rendszerben megvalósították egy Kuka robot vezérlését, valamint létezik egy kisméretű
mozgatható járműre szerelt kamera, ami a valós térből tud képeket közvetíteni.
Ehhez a projekthez kapcsolódóan, kutatók megvalósítottak a VirCA virtuális terében egy
mozgáslabort [15].
5. Új mozgáslabor szoftverének fejlesztési paraméterei
Az algoritmusok legyenek multiplatformok, minimum windows és linux platformokra
lefordíthatóak.
Automatikusan kell kiszámítania következő járásparamétereket:
 lépésciklus arányai és szimmetrikusságuk
 lépés hossza jobb és bal lábra, szimmetrikusságuk, lépésciklus hossza
 lábfej talajfogása, elfordulása mindkét lábfejre
 csípő, törzs, vállak, nyak és fej mozgása
 releváns sebesség és gyorsulásadatok.
A számításokat párhuzamos kóddal végezze, muli-core, opcionálisan many-core.
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Legyenek mérési profilok, amelyekkel fél- vagy teljesen automatikusan kalibrálja magát a
rendszer a különféle mozgásvizsgálati feladatokhoz.
Legyen részletes, bővíthető a páciensek adatlapja.
Mivel offline működésre tervezünk, ezért a páciensek adatai és a mérések legyenek
exportálhatóak, importálhatóak a rendszerek között.
Az adatok tárolása legyen lehetséges helyi gépen és LAN-on is.
Legyen GDPR kompatibilis.
A felület legyen többnyelvű, felhasználóbarát. Az adatok minimum kétféleképpen legyenek
megjeleníthetőek: számszerűen és vizualizálva. A felületek alkalmazzák az orvosi nyelvet.
A járás megjelenítésekor legyen választható többféle megjelenítés, ne csak a pálcikaember.
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Abstract
Afterimages are common and frequent perceptual phenomena of everyday life. When looking
into high-intensity light source and suddenly turning away from it, a temporary “ghost” of the
light source remains in perception, for a while. Computer graphics simulation of afterimages is
based on biophysical and mathematical models as published in literature. A subordinate to
afterimages defined in our research is virtual color perception, in our interpretation an unusual
and intense temporary color perception provoked by fast color change in the incident light. In
research, modelling virtual color perception is a field under rare cultivation. Our publication
presents a kinetic model established to characterize virtual color perception intensity, duration,
as function of fast color changes in the incident light.
The physiological background of virtual color perception in brief is: human photopic (daylight)
color vision is a combined response of cone receptors L (long wavelength), M (medium
wavelength), and S (short wavelength), to adequate light stimuli. Photopigment rhodopsin has
a key role in the process; the equilibrium of its relative concentration is achieved by the opposite
processes of fast cleavage under the light and slow resynthesis in the dark. Adaptations of cone
receptors to changes in color of the incident light is time taking, hence, a fast change in color
of the incident light provokes unusual and intense temporary color perception, the so-called
virtual color perception. For example, under red light the sensitivity of L cone receptor is low
and in this case it is accompanied by the high sensitivity of M and S cone receptors. Following
a fast color change from red to blue in the incident light, the sensitivity of S cone receptors
remains temporarily high, resulting in an introductory bright blue perception, that is turned into
a common blue after a short while. This after-a-short-while is a time period for equilibrating
(restoring) photopigment relative concentration, i.e. this is the time period of virtual color
perception.
In our work, a computational kinetic model capable for simulating and quantifying virtual color
perception was developed. Preliminary validation with a 20-subject test shows partial
correlation between model situations (simulation) and validation test results. Further validation
tests are planned to confirm the correlation.
Keywords: Afterimage, rod and cone photoreceptors, photopigment, kinetics
1. Introduction
In vision, afterimage is an illusion image appearing after having been exposed to the primary
one. Color afterimages are experienced in everyday life. For instance, at night driving, the
headlights of cars coming the opposite lane are so bright, that when turning the eyes away, the
illusion of bright headlights still remains in perception [1]. When rendering photorealistic
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images [1-4], some reports inform us about simulations of color afterimages by combinations
of mathematical models [5-9].
A subordinate to afterimages defined in our research is virtual color perception, a phenomenon
originating from photoreceptor color adaptation influenced by environmental color interactions,
and based on light sensitivity and adaptive character of each of the cone receptors. [1].
The physiological background of virtual color perception in brief is: human photopic (daylight)
color vision is a combined response of cone receptors L (long wavelength), M (medium
wavelength), and S (short wavelength), to adequate light stimuli. Photopigment rhodopsin has
a key role in the process; the equilibrium of its relative concentration is achieved by the opposite
processes of fast cleavage under the light and slow resynthesis in the dark [10, 11]. Adaptations
of cone receptors to changes in color of the incident light is time taking [12, 13] hence, a fast
change in color of the incident light provokes unusual and intense temporary color perception,
the so-called virtual color perception. For example, under red light the sensitivity of L cone
receptor is low and in this case it is accompanied by the high sensitivity of M and S cone
receptors. Following a fast color change from red to blue in the incident light, the sensitivity of
S cone receptors remains temporarily high, resulting in an introductory bright blue perception,
that is turned into a common blue after a short while. This after-a-short-while is a time period
for equilibrating (restoring) photopigment relative concentration, i.e. this is the time period of
virtual color perception.
Purpose of our work is the development of a computational kinetic model capable for simulating
and quantifying virtual color perception.
In our research chromaticity diagrams are used. Note that the change in the xy coordinates [14]
are not proportional to the human color perception. To overcome this distortion, several color
chromaticity coordinates were defined, for example the CIE u’v’ [15].
Gamut of a device is a complete subset of colors it can produce. Usually, in an RGB device, it
is a color triangle in two-dimensional chromaticity coordinates. A gamut is characteristic for a
given display (screen) just in use. For example, recent RGB LED displays are characterized by
wider gamuts compared to old-fashioned CCFL displays in frequent use about 10 years ago.
In our work, gamuts characteristic for CCFL and for RGB LED desktop monitors were
measured first – advancing our previous work using gamut points of CCFL and RGB LED
standard [16]. Then, with gamut data obtained simulation of virtual color perception provoked
by fast change in color of incident light, was performed. Finally, preliminary validation tests
were run with previously mentioned RGB LED desktop monitor in use [17].
2. Experimental
2.1 Measurement of display gamuts used in experiments, and key parameters of our model
The spectral power distribution of red green and blue primaries of two displays were measured
by a spectroradiometer (Ocean Optics Inc., Flame Miniature Spectrometer, calibrated 12 strong
lines of He, Ne, Ar and H2 flashtubes). One display was the display of an old notebook using
CCFL (cold cathode fluorescent lamp) as backlight and the other a newer one (HPZR2440w)
with a display using RGB LEDs as backlight. Based on the measured spectral power
distributions the CIE 1931 x,y chromaticity coordinates were calculated for all three primaries
for both displays, using CMF of 10°, at 1 nm resolution between wavelengths 360 nm and 830
nm. Intermediate gamut point coordinates were calculated by interpolation. Gamut point
numbers in Table 1 and Figure 1 were further referred to as incident light colors.
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In our kinetic model, actual color perception is compiled from generally known mathematical
relations [8, 9, 18] shown below.
Table 1. Gamut points
CCFL
RGB LED
Gamut point

x

y

x

y

B
B3R1
B2R2
B1R3
R
R3G1
R2G2
R1G3
G
G3B1
G2B2
G1B3

0.2091
0.2753
0.3415
0.4077
0.4739
0.4420
0.4101
0.3783
0.3464
0.3121
0.2778
0.2434

0.2218
0.2518
0.2817
0.3115
0.3415
0.3837
0.4239
0.4652
0.5064
0.4353
0.3641
0.2930

0.1563
0.2837
0.4111
0.5385
0.6658
0.5687
0.4717
0.3746
0.2775
0.2472
0.2169
0.1866

0.0307
0.1056
0.2181
0.3024
0.3305
0.4236
0.5632
0.6679
0.7028
0.5348
0.2827
0.0937

Figure 1. Chromaticity diagram of gamut points: old notebook CCFL display (inner
gamut), and HPZR2440w display (outer gamut)
Actual color perception J of an individual (L, M or S) cone receptor can be calculated by the
formula

where D is a conversion constant between rhodopsin cleavage and neural impulses, its value in
our case is 1. Variable E is the incident light intensity expressed in trolands (td). During the
calculations we used 300 cd/m2 as a maximal luminance of the monitor and assumed 5 mm

520

diameter pupil. It means, that the maximum retinal illuminance equals to 5890 td. Variable p
denotes photopigment relative concentration (a value between 0 and 1).
Equation (2) shows time differential of p determined by the rate of photopigment synthesis (Qs),
spontaneous photopigment cleavage (Qc) and photoinduced cleavage (Qi).

Variables of (2) are described by equations (3)-(5)

where time constant τL= τM =99 1/s, τS =70 1/s and E0 = 20000 [13].
Differential equation composed of (2)-(5) is:

Solution of (6) gives the actual photopigment relative concentration (7):

where p0 is the initial relative photopigment concentration.
Finally, photopigment relative concentration equilibrium pe and percentage of photopigment
cleaved b are in relation as shown (8),

2.2. Simulation formula
Corresponding to CIE 1931 [19, 20], actual color perception coordinates x(t), y(t), z(t) are
calculated from incident light color coordinates xi, yi, zi by equations (9)-(24). In equations
below, variables indexed with L, M and S apply to cone receptors L, M and S, respectively.

Denotion Emultip=6000 stands for display light intensity.
Actual photopigment relative concentration is calculated from the initial photopigment relative
concentrations p0L, p0M , and p0S (13-15).
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For iteration in simulation, the initial relative photopigment concentration p0=0.1 was defined.
From actual photopigment relative concentrations (13-15), color perception coordinates are as
follow:

where JL applies to the long wavelength, JM applies to the medium wavelength and JS applies
to the short wavelength cone receptors.
To get closer to perceived color coordinates, tristimulus values were calculated.

M is a transformation matrix between tristimulus values X, Y, Z and the actual color perception
J.
The actual color perception coordinates x(t), y(t), z(t) are calculated from:

Corresponding to CIELUV (1976) chromaticity diagram, the actual color perception
coordinates x(t), y(t), z(t) are transformed to coordinates u’(t), v’(t) by an easy-to-compute
method [20].

The intensity of actual virtual color perception is determined by:

where 𝑢′ 𝑒 , 𝑣′𝑒 denote equilibrium color coordinates at return from virtual color perception (see
Restoration to the equilibrium in Figure 2).
A summary of variables and parameters is shown in Table 6 at the end of this paper.
2.3. Simulation
To understand math calculations, a graphical approach is shown on Figure 2. Gamut color point
1 stands for the primary perception of the actual incident light, which in our case is yellow.
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With a fast change in color from yellow to blue, an introductory bright blue color appears in
perception, that is turned into common blue after a short while. This after-a-short-while is a
time period for the restoration of equilibrium in photopigment relative concentration, and this
period is the time period for virtual color perception. In our case it is the time period for bright
blue color perception (Figure 2).

Figure 2. An example of fast color change leading to virtual color perception. Color
point yellow shows primary color perception. Color points bright blue show virtual
color perception as reflected by the tendency to reach equilibrium in photopigment
relative concentration.
Getting back to numbers, our kinetic simulation model (Section 2.2.) is illustrated in Table 2.
The first five lines in the first four columns show the same values of incident light color
coordinates 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖 , along with time (0-30 seconds). In this 0-30 seconds period, the u’(t),
v’(t) values of color perception are quasi the same. However, at 30 seconds, a fast color change
in the incident light from red to blue results in virtual color perception, as demonstrated from
line 6 and column 5 on. Values of Δc in column 7 cover the intensity of virtual color perception.
Say, (Δc)max is the peak intensity in virtual color perception, and minimum Δc is assigned to
time period of virtual color perception (tvirtcol). Actual photopigment relative concentrations of
L, M and S cone receptors are shown in the diagram on Figure 3.
Table 2. Example of iteration
t (s)
xi
yi
u'(t)
v'(t)
Δc
0.0
0.4250
0.56875
10.0
0.4250
0.56875
0.1893
0.3802
20.0
0.4250
0.56875
0.1892
0.3802
30.0
0.4250
0.56875
0.1891
0.3802
30.1
0.1400
0.05000
0.1748
0.0836
0.02075
30.2
0.1400
0.05000
0.1748
0.0837
0.02066
30.3
0.1400
0.05000
0.1747
0.0838
0.02057
30.4
0.1400
0.05000
0.1747
0.0838
0.02048
30.5
0.1400
0.05000
0.1746
0.0839
0.02039
30.6
0.1400
0.05000
0.1745
0.0840
0.02031
30.7
0.1400
0.05000
0.1745
0.0840
0.02022
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30.8
30.9
31.0
31.1
31.2
…
63.9
64.0
64.1
64.2

0.1400
0.1400
0.1400
0.1400
0.1400
…
0.1400
0.1400
0.1400
0.1400

0.05000
0.05000
0.05000
0.05000
0.05000
…
0.05000
0.05000
0.05000
0.05000

0.1744
0.1744
0.1743
0.1743
0.1742
…
0.1611
0.1611
0.1611
0.1611

0.0841
0.0842
0.0842
0.0843
0.0844
…
0.0991
0.0991
0.0992
0.0992

0.02013
0.02004
0.01995
0.01987
0.01978
…
0.000126
0.000101
0.000092
0.000102

Figure 3. Photopigment relative concentration values in the iteration in Table 2
In simulating virtual color perception, fast changes in incident light color were indicated on
CCFL and RGB LED monitors by the assignment of defined gamut points to each other (Figure
1). Altogether 24 color changes were simulated.
2.4 Validation of the simulation
Our kinetic model was validated with a 20-subject test involving an in-house software run in
Python environment. Accordingly, a homogenous color filled circle is displayed in differently
colored homogenous background for 30 seconds (Figure 4), then the circle disappears (Figure
5), and the intensity and duration of virtual color perception is determined by the user’s key
inputs.
In details:
- First, test subject looked at a white screen for 30 seconds.
- Second, the subject fixed at a circle in the center of the subsequent color image (Figure
4) for 30 seconds. According to our definition, the color of the central circle represents
the first gamut point, while the background color represents the second gamut point in
assignment. Altogether, 9 gamut assignments have been validated so far.

524

-

Third, the central circle was suddenly removed (Figure 5), and the subject responded to
the intensity and time of virtual color perception.
The intensity of virtual color perception was given in a four-grade scale, where zero
stands for the absence of virtual color perception, and 4 stands for the highest intensity
in virtual color perception. Time period of virtual color perception was indicated by the
subject with pressing a key at perception fading away.

Figure 4. Second screen of validation test

Figure 5. Third screen of validation test: circle removed
Results were evaluated in rank order. First, gamut point assignments for each test subject were
ranked by the intensity (Table 3, next page) and time of virtual color perception (Table 4, next
page) induced. Then, the median of rank order in intensity and time of virtual color perception
was calculated.
Since test subject number was currently limited, test results could not be confined to groups of
age and gender. Further tests are needed to ensue virtual color perception with respect to gender
and age.
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Table 3. Comparison of virtual color perception intensity in model situations and in
validation test results
Ranking
Ranking in validation test
Ranking in model
category
results
Median of
ID
Rank
ID
Correlation
ranking
RG
1
BG
1.00
No
High
G2B2R
2
B2R2G
2.00
Yes
G1B3R
3
RG
3.00
Yes
B2R2G
4
BR2G2
4.00
No
RG2B2
5
RG2B2
4.00
Medium
Yes
R2G2B
6
G1B3R
4.50
No
GB2R2
7
G2B2R
5.00
No
Low
BG
8
GB2R2
5.00
Yes
BR2G2
9
R2G2B
7.00
Yes
Matching
percentage
between
model
and 56%
validation test results
Table 4. Comparison of virtual color perception time period in model situations and in
validation test results
Ranking
Ranking in validation test
Ranking in model
category
results
Median of
ID
Rank
ID
Correlation
ranking
RG2B2

1

BG

1.00

No

RG

2

G1B3R

2.00

No

GB2R2

3

BR2G2

3.00

No

B2R2G

4

RG2B2

4.00

Yes

B2R2R

5

G2B2R

4.00

Yes

R2B2B

6

GB2R2

4.50

No

G1B3R

7

B2R2G

5.00

No

RG

5.00

No

R2G2B

7.00

Yes

BR2G2

8

BG

9

High

Medium

Low

Matching percentage between model and
33%
validation test results

3. Results and Discussion
In Table 5 the highest (Δc)max for CCFL display is found at the fast change in incident light
color from gamut point G to B (from green to blue), while for RGB LED display, from gamut
point R to G (from red to green).
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Table 5. Intensity and time period of virtual color perception related to gamut points
assignments
(Δc)max
tvirtcol (s)
Color point 1

Color point 2

CCFL

RGB LED

CCFL

B
B
B
R3G1
R2G2
R1G3
G3B1
G2B2
G1B3
R
R
R
G
G
G
B3R1
B2R2
B1R3
B
R
R
G
G
B

R3G1
R2G2
R1G3
B
B
B
R
R
R
G3B1
G2B2
G1B3
B3R1
B2R2
B1R3
G
G
G
R
B
G
R
B
G

0.00817
0.00586
0.00399
0.00989
0.01082
0.01203
0.00912
0.00947
0.00999
0.00894
0.00779
0.00742
0.00996
0.00750
0.00707
0.00390
0.00556
0.00760
0.01062
0.00931
0.00976
0.00897
0.01342
0.00329

0.01213
0.00511
0.00208
0.01283
0.01416
0.01547
0.02381
0.02188
0.01990
0.02236
0.01570
0.01446
0.02000
0.01492
0.01650
0.01344
0.01804
0.02257
0.01788
0.01149
0.02704
0.02569
0.01676
0.00878

31.2
37.3
89.9
22.9
24.5
26.2
27.5
27.8
28.4
55.9
41.5
26.5
29.4
31.7
30.8
29.4
38.3
47.0
29.3
21.7
54.8
27.4
28.0
23.8

RGB LED
24.5
27.4
16.5
24.8
26.7
28.5
29.3
27.6
25.8
46.6
49.8
24.9
31.2
36.9
32.6
27.9
33.8
38.8
23.9
22.8
43.1
30.8
30.2
20.7

Compared to CCFL display, the RGB LED display appears to have higher (Δc)max values with
the exception of incident light fast color change from gamut point B to R2G2 (from blue to
orange).
Regarding our results, the time period for virtual color perception seems to be platform free i.e.,
no difference in tvirtcol displayed on either CCFL or RGB LED monitors, can be found. However,
incident light fast color change from gamut point B to R1G3 (from blue to yellowish green) is
exceptional from the view of tvirtcol values. As shown in Table 5, tvirtcol computed on CCFL
display has quadruple value compared to that computed on RGB LED display.
Kinetic simulation results so far point to the likelihood of virtual color perception appearing on
any display platforms.
As for our preliminary tests performed with 20 test subjects so far, and the parameters (Δc)max
and tvirtcol , a correlation between model situations (simulation) and validation test results cannot
be confirmed at present. Further tests, statistical evaluations and, introduction of additional
parameters are also needed for deeper clarifications.
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4. Conclusion
Photopic human color vision is a combined response to light stimulation of red, green and blue
cone receptors. Cone receptors adapt individually to the actual color of the incident light. Since
adaptation of cone receptors takes a while, virtual color perception can be achieved in the
meantime, by fast color change of the incident light.
Our kinetic model developed for individual cone receptors, is based on mathematical
correlations simulating intensity and time period of virtual color perception provoked by fast
color changes. According to our model, virtual color perception can be provoked both on CCFL
and RGB displays.
Our preliminary validations did not confirm yet the correlation between model situations
(simulation) and validation test results. For any confirmation, some refinements in simulation
by the introduction of additional parameters and, further validation tests with respect to gender
and age, are indispensable.
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KAPSZULA HÁLÓZATOK ÚTVÁLASZTÁSI
ALGORITMUSÁNAK HATÉKONYSÁGI VIZSGÁLATA
Hollósi János
Széchenyi István Egyetem, tanársegéd, PhD hallgató, hollosi.janos@sze.hu
Absztrakt
Napjainkban a gépi látás területén a konvolúciós neurális hálózatok az egyik leghatékonyabb
eszköztárként bizonyulnak a különféle felismerési, osztályozási és szegmentálási feladatok
során. A neurális hálózatok egyre nagyobb térhódításnak örvendenek és a hétköznapokban is
megjelennek. Gondoljunk például a mobiltelefon készülékekre, ahol már szinte elvárás, hogy
valamilyen módon jelen legyenek mesterséges neurális hálózatok. Ugyanakkor olyan
területeken is érezhetően magas a neurális hálózatok jelenléte, ahol különösen fontos az
alkalmazott rendszer magas megbízhatósági foka. Jellemzően ide sorolhatóak az önvezető
járművekkel kapcsolatos megvalósítások, ahol például a környezet detektálás során és a döntési
folyamatban kiemelten fontos a megbízhatóság a rendszer erősen biztonságkritikus mivolta
végett. Az elmúlt évek során számos tanulmány jelent meg, amik a konvolúciós neurális
hálózatok sebezhetőségével és kialakításukból adódó problémák feltárásával foglalkoznak. Ide
sorolható, hogy a konvolúciós neurális hálózatok nem alkalmasak térben realizálni a felismert
objektumokat. Így előfordulhat, hogy egy objektumot bizonyos látószög esetén felismer, de
amint az objektum akár kis mértékben változtatja a helyzetét, a felismerés hatékonysága
nagyságrenddel csökkenhet. Ennek tudható be az is, hogy ha a bemeneti adaton akár minimális
geometriai transzformációkat hajtunk végre, a hálózat hatékonysága szintén lecsökkenhet. Az
ilyen és ehhez hasonló problémák kiküszöbölése végett alkották meg az úgynevezett kapszula
hálózatok elméletét. Ebben a tekintetben a hálózatok alapvető építőeleme az úgynevezett
kapszula, mely neuronok egy zárt csoportjának tekinthetőek, ahol a kapszulák bemeneti és
kimeneti oldalán skalár értékek helyett vektorok formájában tárolja az információt. Így a
neuronok esetén meghatározott alapvető műveleteket is vektorokra kell értelmezni. A kapszula
belső felépítéséből adódóan könnyebben fel tudja ismerni a látottakat, ha azok bizonyos
mértékben eltérnek a tanított mintáktól, például forgatás vagy elmozdulás következtében. A
kapszula hálózatban a kapszulák egymásra rétegződve helyezkednek el, ahol az alacsonyabb
szinten lévő kapszulák súlyozott kimenetét kapják bemenetként a magasabb szinten
elhelyezkedő kapszulák. A súlyértékek meghatározásához úgynevezett útválasztási algoritmus
meghatározása szükséges, amely nagy mértékben meghatározza a tanulás sikerességét. Jelen
tanulmányban különféle útválasztási algoritmusok kerülnek vizsgálat alá. Ehhez több
különböző felépítésű kapszula hálózat kialakítása történik meg és bemutatásra kerülnek a
különféle elgondolások szerint megkonstruált útválasztási algoritmusok. A hálózatok tanítása
külön-külön történik minden útválasztási algoritmus esetén. A tanítási fázist követő validálás
során láthatóvá válik a különböző algoritmusok hatékonyságbeli és működési elvi különbségei.
Az így kapott mérési eredmények hozzájárulhatnak hatékonyabb útválasztási algoritmusok
létrehozásához kapszula hálózatok esetén.
Kulcsszavak: Neurális hálózatok, kapszula hálózatok, útválasztási algoritmus, gépi látás
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1. Bevezetés
Vizuális adatok képtérben történő szegmentálása és osztályozása fontos terület a gépi látás és
mesterséges intelligencia területein belül. Jelenleg a legnépszerűbb és leghatékonyabb
megvalósítások valamilyen mesterséges neurális hálózatra épülnek. Az elmúlt évek legjobb
neurális hálózat architektúrái közé sorolhatóak többek között a Krizhevsky és társai által
készített AlexNet[1], a Szegedy és társai által készített GoogleNet[2], a Simonyan és Zisserman
által készített VGG Net[3], a He és társai által készített ResNet[4] és a Huang és társai által
készített DenseNet[5]. Ezeknek a hálózatoknak a hatékonysága kimagasló, ugyanakkor
megfelelő adatkészlettel még az ilyen kiváló hálózatok is könnyen becsaphatóak,
hatékonyságuk lecsökkenthető. Ide értendő például, hogy a neurális hálózatok nem képesek
térben elhelyezni a megtanultakat. Ilyen módon előfordulhat, hogy egy objektum adott rálátás
mellett magas megbízhatósággal felismerhető, de ha az objektum változtatja a helyzetét és így
más betekintésből kell felismernie a hálózatnak, a hatékonyság akár lecsökkenhet. Geoffrey
Hinton és kutatócsoportja[6, 7] a neurális hálózatok bizonyos problémáinak kiküszöbölése
érdekében alkották meg az úgynevezet kapszula hálózatok elméletét, amely egyik fő célja, hogy
a tanultakat térben jobban tudják realizálni, a hagyományos neurális hálózatokhoz képest. Jelen
tanulmányban a kapszula hálózatok kerülnek ismertetésre és gyakorlati úton történő
összehasonlításra hagyományos hálózati kialakításokkal, mindezt a kapszula hálózatok
útválasztási algoritmusának különféle módosítása mellet.
2. Kapszula hálózatok
A kapszula hálózatok elméletének kidolgozása Geoffrey Hinton nevéhez köthető, aki sok más
alapvető elmélet és algoritmus kidolgozója a mesterséges intelligencia területén belül. Az új
elméletet a hagyományos neurális hálózatok nyomán alkották, ugyanakkor igyekeztek olyan új
módszert létrehozni, amely a felvázolt problémák esetén robosztusabb, mint a neurális
hálózatok. Amíg a neurális hálózatok építőeleme a neuron, addig a kapszula hálózatok
alapegysége az úgynevezett kapszula. A fő különbség a neuron és a kapszula között, hogy a
neuron skalár értékekkel dolgozik, a kapszula pedig tetszőleges dimenziójú vektorokat használ.
Úgy is tekinthetünk a kapszulára, mintha neuronok egy zárt, egybefüggő csoportját képeznék.
A hálózatok esetén értelmezett különféle műveletek pedig ennek megfelelően módosulnak.
Legyen 𝑖 egy kapszula és 𝑗 egy 𝑖-nél magasabb szintű kapszula. Ekkor legyen a súlyozott
bemenet

ahol 𝑾𝑖𝑗 a súlymátrix és 𝑢𝑖 a bemeneti vektor az 𝑖-edik kapszula esetén.
Az úgynevezett összekapcsolási együttható megadása a softmax függvény segítségével történik
a következők szerint
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ahol 𝑏𝑖𝑗 annak a valószínűsége, hogy az 𝑖-edik kapszula a 𝑗-edik kapszula irányába továbbítja
a kimenetét. Az összegzett bemenet a 𝑗-edik kapszula számára az alábbiak szerint adható meg

Kapszula hálózatok esetén az előrejelzés számszerűsítésére a kimeneti vektorok hosszát
alkalmazzák. Ehhez az is szükséges, hogy a kapott vektorok hossza a [0, 1] intervallumba
kerüljön. Ehhez az elmélet kidolgozói bevezették az úgynevezett squash függvényt, amit a
következő módon számíthatunk

Az egymásra épülő kapszulák közötti információ áramlását a 𝑐 súlyértékekkel lehet
szabályozni. Ezeknek a számítási egy iteratív módon működő algoritmus segítségével történik.
Ez az úgynevezett dinamikus útválasztás. Ennek részletezése és a felhasznált útválasztási
algoritmusok a 3.2 alfejezetben kerülnek részletezésre.
3. Megvalósítás
A tanulmány során a kapszula hálózatok hatékonysága hagyományos neurális hálózati
architektúrákkal összehasonlítva került vizsgálat alá. Három, alapjaiban eltérő hálózati
kialakítást vettem alapul amiket megvalósítottam hagyományos módon, a neurális hálózatok
elmélete alapján, valamint az új kapszula hálózatok elmélete szerint. Az ilyen módon kialakított
hálózatok osztályozási hatékonyságát hasonlítottam össze különféle adatkészletek esetén. A
vizsgálat fontos célja volt továbbá, hogy a kapszula hálózatok paramétereinek különféle
módosítása mellett vizsgáljam, hogy annak hatékonyságát a módosítás milyen mértékben
változtatja.
3.1 Alkalmazott modellek
A vizsgálat során három eltérő hálózati kialakítás lett felhasználva, melyek mind a neurális
hálózatok, mind a kapszula hálózatok elmélete alapján kidolgozásra és implementálásra
kerültek. Az első hálózat egy szekvenciális kialakítású architektúra, amely a VGG Net[3]
alapján készült, annak egy leegyszerűsített változata. A hálózat az 1. ábrán látható blokkból
épül fel, melyből szekvenciálisan 4 darabot tartalmaz.
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13. ábra VGG Net alapú hálózati egység
A második kialakítás a ResNet[4] kialakítását követi. A hálózatban úgynevezett reziduális
blokkok találhatóak. Egy ilyen blokkot ábrázol az 2. ábra. Az 2. ábrán látható blokkból 18 darab
található meg a hálózatban.

14. ábra ResNet alapú hálózati egység
Az utolsó modell egy DenseNet[5] hálózat. Melynek alapjai az úgynevezett sűrűn kapcsolt
hálózati réteg. Ezt a réteget ábrázolja az 3. ábra, melyből 13 darab található a kialakított
hálózatban.
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15. ábra DenseNet alapú hálózati egység
3.2 Útválasztási algoritmusok
A tanulmány során három különböző útválasztási algoritmus került felhasználásra. A kapszula
alapú hálózatok mindhárom algoritmus esetén külön-külön lettek tanítva az alkalmazott
adatkészletekkel. Az alkalmazott algoritmusokat az 1. táblázat összegzi.

Wang és Liu[8]

Sabuer és társai[6]

5. táblázat Felhasznált útválasztási algoritmusok
procedure Routing(𝑢̂𝑗|𝑖 , 𝑟, 𝑙):
for all capsule 𝑖 in layer 𝑙 and capsule 𝑗 in layer (𝑙 + 1): 𝑏𝑖𝑗 ← 0
for 𝑟 iterations do
for all capsule 𝑖 in layer 𝑙: 𝑐𝑖 ← 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥(𝑏𝑖 )
for all capsule j in layer (𝑙 + 1): 𝑠𝑗 ← ∑𝑖 𝑐𝑖𝑗 𝑢̂𝑖|𝑗
for all capsule 𝑗 in layer (𝑙 + 1): 𝑣𝑗 ← 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑠ℎ(𝑠𝑗 )
for all capsule 𝑖 in layer 𝑙 and capsule 𝑗 in layer (𝑙 + 1): 𝑏𝑖𝑗 ← 𝑏𝑖𝑗 + 𝑢̂𝑗|𝑖 𝑣𝑗
return 𝑣𝑗
procedure Routing(𝑢̂𝑗|𝑖 , 𝑟, 𝑙):
for r iterations do
1
for all capsule 𝑖 in layer 𝑙 and capsule 𝑗 in layer (𝑙 + 1): 𝑏𝑖𝑗 ← 〈𝑜𝑗|𝑖 , 𝑠𝑗 〉
𝛼

and 𝑐𝑖 ← 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥(𝑏𝑖 )
for all capsule 𝑗 in layer (𝑙 + 1): 𝑠̂𝑗 ← ∑𝑖 𝑐𝑖𝑗 𝑜𝑗|𝑖 and 𝑠𝑗 ←
‖∑𝑖 𝑐𝑖𝑗 𝑜𝑗|𝑖 ‖

for all capsule 𝑗 in layer (𝑙 + 1): 𝑤𝑗 = 1+𝑚𝑎𝑥

𝑘 ‖∑𝑖 𝑐𝑖𝑗 𝑜𝑗|𝑖 ‖

return 𝑤𝑗 𝑠𝑗
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𝑠̂ 𝑗
‖𝑠̂ 𝑗 ‖

procedure Routing(𝑢̂𝑗|𝑖 , 𝑟, 𝑙):
for all capsule 𝑖 in layer 𝑙 and capsule 𝑗 in layer (𝑙 + 1): 𝑏𝑖𝑗 ← 0
for 𝑟 iterations do
exp(𝑏𝑖𝑗 )

𝑐𝑖𝑗 ← ∑

𝑘 exp(𝑏𝑖𝑗 )

1

𝑃𝑗 ← {𝑐𝑖𝑗 |𝑐𝑖𝑗 ≥ }
𝐽

Peer és társai[9]

̂𝑗|𝑖
𝑃 𝑝𝑖𝑗 𝑢

𝑠𝑗 ← ∑𝑝𝑖𝑗𝑗
𝑣𝑗 ←
𝑡←

‖𝑠𝑗 ‖

|𝑃|
2

𝑠𝑗
2

1+‖𝑠𝑗 ‖ ‖𝑠𝑗 ‖

log(𝛼(𝐽−1))−log(1−𝛼)
̂𝑗|𝑖 −𝑣𝑗 ‖)
−0,5∙𝑚𝑒𝑎𝑛(‖𝑢

𝑏𝑖𝑗 ← ‖𝑢̂𝑗|𝑖 − 𝑣𝑗 ‖𝑡
return 𝑏𝑖𝑗

4. Eredmények
A kialakított hálózatok hatékonyságát két adatkészlet segítségével vizsgáltam, ezek az CIFAR10[10] és MNIST[11] adatkészletek voltak. A CIFAR-10 adatkészlet 10 különböző osztályba
tartozó képeket tartalmaz, ahol minden kép 32 ∗ 32 képppont méretű és 3 színcsatornával
rendelkezik. A CIFAR-10 a következő osztályokat tartalmazza: repülőgép, gépjármű, madár,
macska, szarvas, kutya, béka, ló, hajó és teherautó. Az MNIST adatkészlet kézzel írott
számjegyekről tartalmaz képeket, ahol minden kép szürkeárnyalatos és 28 ∗ 28 képpont
méretű. Mindkét adatkészlet esetén két különböző adatkészletet alakítottam ki. Az egyik készlet
50000 tanítási és 10000 tesztelési mintát tartalmazott, míg a másik készlet 20000 tanítási és
4000 tesztelési mintából állt. A két eltérő méretű adatkészlettel azt vizsgáltam, hogy korlátozott
adatkészlet esetén miként változik a hatékonyság a klasszikus neurális hálózatok módszere és
az új, kapszula hálózatok módszere között. Az ilyen módon mért eredményeket az 4. ábra
szemlélteti, ahol a klasszikus neurális hálózat (NN) és a kapszula hálózat (CN) hatékonysága
közötti különbség figyelhető meg a két eltérő méretű adatkészlet esetén.
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16. ábra Az osztályozás hatékonyságának eredménye (első oszlop a CIFAR-10
adatkészleten, második oszlop az MNIST adatkészleten)
A mérési eredmények azt mutatják, hogy az eltérő hálózati architektúrák esetén más-más
mértékben képes a hatékonyságon javítani. Megfigyelhető, hogy kisebb méretű adatkészlet
esetén szinte mindig a kapszula alapú hálózat volt a hatékonyabb. Bizonyos esetben akár
nagyságrenddel képes volt javítani a hálózat hatékonyságán.
A tanulmány során vizsgált különféle útválasztási algoritmusok közül Wang és Liu által
publikált algoritmus bizonyult a leghatékonyabbnak az alkalmazott adatkészletek és hálózati
architektúrák esetén. Az 4. ábrán látható mérési eredmények Sabour és társai által publikált
algoritmus esetén értendőek. A három eltérő útválasztási algoritmus összesített hatékonyságát
szemlélteti az 2. táblázat.
2. táblázat Osztályozás hatékonyságának változása különféle útválasztási algoritmusok
esetén
Módszer
CIFAR-10
MNIST
Sabour és társai [6]
71,36%
94,18%
Wang és Liu[8]
85,10%
96,96%
Peer és társai[9]
77,80%
95,49%
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Minden algoritmusnál igaz volt, hogy az MNIST adatkészlet esetén sokkal hatékonyabban
teljesítettek, mint a CIFAR-10 adatkészlet esetén. Ebből arra lehet következtetni, hogy olyan
adatkészletek esetén, ahol a más-más osztályba tartozó minták egymástól nagyon különbözőek,
minimális a minták közös tulajdonsága, ott a kapszula hálózatok is nehezebben tanulnak rá a
szükséges mintákra. Ilyen jellegű adatkészlet például a CIFAR-10. Ezzel szemben az olyan
jellegű adatkészleteknél, ahol a különböző osztályba tartozó minták közötti kapcsolat sokkal
erősebb, a kapszula hálózat is jobb hatásfokkal működik. Ide sorolható az MNIST adatkészlet
is.
5. Összefoglalás
A tanulmányban a mesterséges intelligencia egy viszonylag új elméletével, a kapszula
hálózatokkal foglalkoztam. A kapszula hálózatok elmélete alapján megvalósítottam több eltérő,
kapszula alapú hálózati architektúrát. Ezeket gyakorlati úton hasonlítottam össze hagyományos,
neurális hálózatok elméletén alapuló hálózatokkal. Az összehasonlítást a CIFAR-10 és MNIST
nevezetű adatkészletek segítségével végeztem el, ahol osztályozási feladatra használtam a
megvalósított hálózatokat. A kapszula hálózatok esetén az útválasztási algoritmust több módon
is megvalósítottam, melyek közül a leghatékonyabb megoldásként bizonyulót részletesen
összehasonlítottam a hagyományos, neurális hálózat alapú megoldásokkal. A méréseket,
mindkét adatkészlet esetén egy nagyobb és egy korlátozott méretű készlettel végeztem. A
mérési eredmények azt mutatják, hogy a kapszula hálózatok elmélete bizonyos körülmények
között képesek javítani a hálózatok hatékonyságán. A mérésekből egyértelműen látszik, hogy
kisebb adatkészletek esetén a kapszula alapú hálózatok gyorsabban rátanulnak a kívánt
tulajdonságokra, amíg a neurális hálózatok esetén ez lassabban megy végbe.
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ENERGIAFELHASZNÁLÁS ÉS TOVÁBBI ERŐFORRÁSOK
OPTIMALIZÁLÁSA EGY BÚTORIPARI VÁLLALATNÁL
Koncz Adrienn
Soproni Egyetem Simonyi Károly Kar, doktorandusz, koncz.adrienn@uni-sopron.hu
Gludovátz Attila
Soproni Egyetem Simonyi Károly Kar, tanársegéd, gludovatz.attila@uni-sopron.hu
Absztrakt
Az Ipar 4.0 irányú informatikai fejlesztések ma már elengedhetetlenek az ipari vállalatok
számára. Főként a gyártás és termelés területén jelennek meg ezek a fejlesztések új eszközök,
új technológiák alkalmazásának formájában. Az ipari vállalatok számára fontos, hogy szakértő
szemmel átlássunk minden gyártási, termelési és piaci folyamatot, hogy azokat fejleszteni,
digitalizálni, automatizálni és optimalizálni tudjuk. Ezekhez a folyamatokhoz elengedhetetlen
az adatgyűjtés, és azok elemzése is. A folyamatok optimalizálása egy központi kérdés a
termelés során, mivel minden vállalat alapvető célja a haszon és termelékenység
maximalizálása, vagy éppen a veszteség minimalizálása. Ahhoz, hogy megbízható és pontos
adatokat kapjunk, elengedhetetlen egy ipari vállaltnál az IoT elven alapuló informatikai hálózat
használata, ami összeköttetésben van a vállalat szinte minden egyes gépével. Példaként
bemutatjuk egy konkrét bútoripari vállalatnak az épületfelügyeleti és adatgyűjtő rendszerét,
vizsgáljuk a vállalat energiafelhasználását, vízfogyasztását és az üzemekben működő
kompresszorok energiafelhasználását. A vállalat kompresszorainak teljesítménymérése is
elengedhetetlen feladat, mert a kompresszorok szolgáltatják a sűrített levegőt a termelő
gépeknek az üzemekben, ezért fontos a hatékonyság mérése.
Egy termelő vállalat folyamatosan törekszik a gyártáshoz kapcsolódó fejlesztésekre, újításokra.
Itt a fejlesztés alatt egy olyan gondolkodásmódot értünk, aminek a segítségével képesek
vagyunk azonosítani és megoldani egy adott problémát. Múltbeli feladataink közé tartozott a
problémák azonosítása, ami a termelő gépek pazarló energiafelhasználáshoz kapcsolódik.
Kialakítottunk egy adatgyűjtő mintarendszert a termelő vállalatnál, aminek segítségével
történik az adatok folyamatos gyűjtése. A keletkezett historikus és a valós időben gyűjtött
adatok képezik az alapját a végrehajtott elemzéseknek. Az adatok elemzése állandó, tehát az
automatikusan generálódó jelentésekkel napi szinten tisztában vagyunk a termelés és az
energiafelhasználás aktuális állapotával. Továbbá a valós időben történő eseményekre is
koncentráltunk: különböző riasztási limiteket definiáltunk annak érdekében, hogy ne
történhessenek meg váratlan leállások a termelésben, vagy éppen túlzott energiafelhasználások
a gyárcsarnokokban.
A faipari vállalatok hatalmas mennyiségű vizet használnak fel a termelési folyamatok során.
Az iparban a gyártási folyamatoknál felhasznált vizet már nem lehet újrahasznosítani a
felhasználás közben keletkezett különböző szennyeződések miatt. Ezért minden egyes új
folyamathoz tiszta, friss víz szükséges. Emiatt fontos a pontos vízfelhasználás mérése, hogy a
vállalat tudjon kalkulálni a felhasználandó vízmennyiséggel, és csökkenteni tudja a vízpazarlás
mértékét. Az iparban a vizet direkt és indirekt módon is felhasználják. A direkt felhasználás
megnyilvánul a nyersanyagok kezelésénél. Az indirekt vízfelhasználás a gyártási
folyamatoknál és az energiaellátásnál jelenik meg.
Kulcsszavak: Ipar 4.0, optimalizálás, energiamenedzsment, vízfogyasztás, elemzések.
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1. Bevezetés
Az Ipar 4.0 egy nagyon forró téma napjainkban. Rengeteg altéma tartozik hozzá, mint például
automatizálás, digitalizáció, okos gyárak, kvantum computing, felhő alapú szolgáltatások. Mi
leginkább a szenzoros adatgyűjtéssel és a további adatelemzésekkel, tehát összefoglalóan a
gyártás optimalizálásával foglalkozunk. A kutatómunkánk előzményei közé tartozott, hogy
kiépült, saját fejlesztésű integrált adatgyűjtő keretrendszer fizikai és szoftveres környezete.
2016-ban létrejött egy kooperációs kapcsolat egy bútoripari vállalattal, ahol lehetőségünk volt
használni a keretrendszer adta lehetőségeket. Munkánk kezdetén az adatgyűjtési folyamatra
koncentráltunk. A vállalat épületfelügyeleti rendszerén keresztül hozzáfértünk a termelőgépek
gyártási és energiafelhasználási adataihoz. Különböző gépeket választottunk, amiknél az
energia felhasználásának mennyiségét vizsgáltuk (magas, közepes, standard és alacsony). A
méréseket adatgyűjtő okos mérőműszerekkel végeztük [[1]]. Ahhoz, hogy létrejöjjön a
kapcsolat a gépek, szenzorok és az adatközpontok között, ki kellett építeni a szükséges belső
kommunikációs hálózatot az üzem területén. A kiépített hálózat segítségével lehetővé vált a
termelési és gyártási folyamatok valós idejű monitorozása.
A vállalat közel 1500 különböző terméket gyárt. Ez a magas szám főleg a méret és színbeli
különbségekből adódik. Ezen túlmenően meg van határozva egy napi energiafogyasztási limit,
amelyet a vállalatnak be kell tartania. Emiatt össze kellett gyűjtenünk és kiválasztanunk azokat
az adatokat, amelyek a gyártási folyamathoz kapcsolódnak. A folyamat végén a gyár már
meglévő tényadatait összevetettük az újonnan mért adatokkal, amiket a közös paraméterek
alapján (idő és gépazonosító) kötöttünk össze. Az összekapcsolási folyamatot 10 perces
időszakokban végeztük, amikből számos riportot és elemzést készítettünk a vállalat üzleti
intelligencia szoftverének a segítségével.
Az energiafogyasztás mellett a vállalat szeretné tudni a többi erősforrás felhasználásával
kapcsolatos információkat, adatokat. Ezért ki kellett bővítenünk a keretrendszert, hogy lehetővé
váljon például a vízfogyasztás, a kompresszorok energiafogyasztása, valamint az általuk
generált sűrített levegő mennyiségének mértéke is. Első lépésként a vállalat vízfogyasztását
kezdtük el vizsgálni. Ezután elkezdtünk mélyebben foglalkozni a kompresszorokkal is. A
kompresszorokhoz okos mérőműszereket telepítettünk, hogy a villamosenergia fogyasztás
mellett mérjük a generált sűrített levegő mennyiségét is.
A következő fejezetben bemutatjuk a szakirodalmi áttekintést, amiben főleg az aktuális Ipar 4.0
trendekről számolunk be. Ezt követően bemutatjuk az említett adatgyűjtő keretrendszer
felépítését és működését. Részletezzük az energiafogyasztáshoz kapcsolódó elemzéseinket,
amiket diagramokon is szemléltetünk. Az energiagazdálkodási rész után rátérünk a vállalat
vízfogyasztásának és felhasználásának adataira, majd bemutatjuk a kompresszorház szerkezetét
és a kompresszorok által generált sűrített levegő mennyiségével és a kompresszorok
villamosenergia fogyasztásának kapcsolódó elemzéseit. A tanulmány utolsó fejezetében
összefoglaljuk a leírtakat, és levonjuk a közvetkeztetést.
2. Szakirodalom bemutatása
A 4. Ipari forradalom, amelyet Ipar 4.0-ként is hívnak, már a 2010-es évek eleje óta tart. Számos
információ technológiai újítás, találmány szivárgott be az ipari termelő cégek mindennapjaiba.
A Gartner szerint ezek az új technológiák 2023-ra átalakítják az ipari trendeket. A Gartner Top
10 stratégiai technológiai trendjei a rávilágítanak azokra az iparágakat befolyásoló, átalakító
változásokra, amik a 2023-ig meghatározó tényezők lesznek. Kiemelten szerepet kapnak a
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mesterséges intelligenciával (MI) rendelkező robotok, amiket régebben „rosszfiúként”
ábrázoltak és állítottak be az egyes technológiai óriások, viszont most már biztonsági okokból
alkalmazzák őket. Olyan vállalatok, mint a Microsoft és az Uber a bűnözés előrejelzéséhez és
megelőzéséhez, a parkolóhelyek és a nagy szabadtéri területek járőrözésére használják a
Knightscope K5 robotokat. A robotok képesek elolvasni a rendszámokat, jelentik a gyanús
tevékenységet, és adatokat gyűjtenek a tulajdonosaiknak generált jelentésekhez. Ezek az MIalapú robotok csak egy példa a „autonóm dolgokra”, a 2019-es Gartner Top 10 stratégiai
technológiák egyikére, amelyek jelentős zavarokat okozhatnak és lehetőséget nyújtanak a
következő öt évben.
„A jövőt az intelligens eszközök fogják jellemezni, amelyek egyre szélesebb körű digitális
szolgáltatásokat nyújtanak mindenhol” - mondta David Cearley, a Gartner alelnöke [2].
Ezt intelligens digitális hálónak nevezzük. Részletezve a kifejezést, az intelligens jelző azt
takarja, hogy az MI gyakorlatilag minden létező technológiában van, és teljesen új kategóriákat
hoz létre. A digitális jelző magába foglalja a digitális és a fizikai világok összekeverését egy
magával ragadó világ létrehozásához. A háló itt a bővülő emberek, vállalkozások, eszközök,
tartalmak és szolgáltatások közötti kapcsolatok kihasználását jelenti. A trendek ebben a három
témában kulcsfontosságúak a folyamatos innovációs folyamatok vezetésében és a jövőbeli
stratégiák elengedhetetlen részét képezik [[2]].
Függetlenül attól, hogy autókról, robotokról vagy mezőgazdasági gépekről van szó, az autonóm
eszközök az MI-t használják arra, hogy elvégezzék az emberek által végzett munkákat,
feladatokat. Az intelligencia kifinomultsága változó, de minden mesterséges intelligencia
vezérelt autonóm eszközt valószínűleg leginkább egy-egy betanított feladatra fognak használni
a vállalatok, mivel azok nem rendelkeznek az emberi agyhoz hasonló képességekkel a
döntéshozatal vagy az általános célú tanulás terén. Az autonóm eszközöket öt típusba sorolják:
(1) robotika, (2) járművek, (3) drónok, (4) berendezések, (5) ügynökök. Ez az öt típus magába
foglal négyféle környezeti típust, amik a tengeri, szárazföldi, légi és digitális környezet.
Mindegyik típus különböző fokú képességekkel, koordinációval és intelligenciával működik.
A szakértők szerint a robotizált gyártás és a gyártási folyamatok növekvő automatizációja miatt
egyre jobban nő az igény azokra a robotikai szakemberekre, akik képesek a komplexebb
robotokat karbantartani, koordinálni és beállítani. A robotika jelenléte az iparban teljes
mértékben támogatja azokat a munkafolyamatokat, amelyek még mindig az emberi munkaerő
ellenőrzése alatt állnak[2][[3]].
Az adatelemző szakemberek napról napra egyre nagyobb mennyiségű adatot elemeznek és
csoportosítanak, amik az internetre csatlakozott eszközökből áramlanak be. Ennek a hatalmas
adatmennyiségnek a fizikai feldolgozása már nagyon nehézkessé, szinte lehetetlenné vált. Ez
azt vonja maga után, hogy bizonyos vállalkozások birtokába nem jutnak el kulcsfontosságú
elemzések, információk vagy tudásanyagok, mert az adatelemző szakemberek nem képesek
kinyerni az adatokból azokat. A kiterjesztett analitika az adat- és analitikai képességek
harmadik fő hulláma. Az adatelemző szakemberek automatizált algoritmusokat használnak
arra, hogy több összefüggést fedezzenek fel, miközben az emberi hiba lehetőségét kizárja, így
képes rejtett mintákat is beazonosítani és kulcsfontosságú következtetéseket levonni az
adatokból. A Gartner tanulmánya szerint az adatelemzési tudomány és adatelemzési feladatok
több mint 40%-a automatizálódni fog 2020-ra [[2]].
A Gartner mellett a Schneider Electric szakemberei is egyetértenek azzal, hogy olyan
intelligens megoldásokra van szükség a vállalatok teljesítményének növeléséhez, amelyek
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hatékonyabbá teszik vagy kiváltják az emberi munkát, és a digitális eszközökből folyamatosan
áramló információk azonnali feldolgozásával és értelmezésével képesek önállóan is irányítani
a komplex rendszereket. A vállalat platformja IoT-alapú (Internet of Things, magyarul a dolgok
internete) és az EcoStruxure névre hallgat, ami ehhez biztosít alapot. A nyílt architektúra
egymással összekapcsolt és kommunikáló eszközökre épül, amelyeket a helyi üzemeltetéshez
szükséges vezérlő és felügyeleti szoftverek egészítenek ki. A rendszerbe bármely gyártó
kommunikációra képes termékei integrálhatók, mivel képesek a különböző technológiák
összehangolására. A cégnél az igazi hozzáadott értéket a dolgozók szakértelmére épülő,
felhőalapú alkalmazások, analitika és az optimális működést támogató digitális szolgáltatások
jelentik[[2]].
3. Energiagazdálkodás menedzselése egy bútoripari vállalatnál
Az elmúlt években komoly fejlesztéseket végeztünk a vállalat vállalatirányítási és
energiagazdálkodási rendszerében. A vállalatnak azért volt szüksége ezekre a fejlesztésekre,
mert több információt akartak tudni a termelési és gyártási adatokról és az energiafogyasztásról.
Ezért létrehoztunk egy új energiagazdálkodási keretrendszert. A keretrendszer telepítése előtt a
vállalat csak napi egy adatot tudott az energiafogyasztásról, ami nagyon kevés mélyreható
elemzések elvégzéséhez. A gyártósorok, gépek és egyéb berendezések okos mérőműszerekkel
lettek felszerelve, amelyek mérik az egyes gépek villamosenergia fogyasztását. A
mérőműszereket egy új számítógépes alhálózatba kötöttük be a vállalatnál, így nem generáltak
hibát a többi kommunikációs hálózaton belül [[4]]. Az adatokat a vállalat épületfelügyeleti
rendszerének segítségével nyomon tudtuk követni, azonban arra régebben nem volt lehetőség,
hogy mélyebb szintekre le tudjunk ásni adatelemzés szempontjából [[5]]. Emiatt a mért
paraméterek (például a gépek villamosenergia fogyasztása) időszakos inkrementális mentések
segítségével kerültek a külső adatbázisba. Ebben az adatbázisban egy univerzális adatstruktúrát
terveztünk meg, amelyben minden numerikus adat eltárolható a leíró paramétereivel együtt. Az
adatbázisnak köszönhetően megismertük a kiválasztott gyártóberendezések fogyasztási adatait
[6][7]. A cél az volt, hogy a termelési adatokat összerendeljük ezekkel az energiafelhasználási
adatokkal. A kapcsolatot a két adatsor között a tényadatokhoz tartozó időbélyeg és az adott
termelő gép azonosítója adta. Kezdetben a 10 perces időintervallumot határoztunk meg az
adatgyűjtéseknél, tehát ilyen időközönként érkeztek az inkrementális mentésnek köszönhetően
energiafelhasználási adatok az univerzális adatbázisszerkezetbe. Viszont a vállalatirányítási
rendszerbe ennél eltérőbb időközönként érkeztek adatok, gyakorta több is 10 perc alatt, így a
két adatsor összekapcsolásakor a két adatsor tényadatait az előtte lévő kerek 10 percre állítottuk
be úgy, hogy a termelési adatokat még összegeztük is a több adatsor miatt. Az adatsorok
összekapcsolását egy üzleti intelligencia eszköz segítségével végeztük el, különböző SQL
utasításokat felhasználva. Így a szükséges termelési és energiafelhasználási adatok már
egységesen, összekapcsolva érhetők el annak számára, aki vizsgálni, megjeleníteni vagy
elemezni szeretné őket. A keretrendszert és az adatáramlási folyamatokat úgy alakítottuk ki,
hogy a későbbiek során olyan ember is tudjon új paramétereket mérni, aki informatikai
szempontból nem feltétlenül tekinthető szakembernek. Így azóta a vállalaton belül már nem
csak az energiafelhasználásokat mérik, hanem a vízfogyasztást és a kompresszorok
fogyasztási/termelési adatait is. A következő ábrán (1. ábra) látható az a kiber-fizikai rendszer,
amely segítségével mérhetők és összegyűjthetők a különböző forrásokból érkező adatok. Az
ábra mutatja a jelek és az adatok áramlását is alulról felfelé haladva[8].
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1. ábra: Az adatgyűjtő és monitorozó keretrendszer felépítése
Forrás: Saját szerkesztés
Fő célunk az volt, hogy IoT megoldásokkal és alkalmazásokkal támogassuk az
energiahatékonyságot és a gyártási folyamatot is. Emiatt létrehoztunk egy kiterjesztett kiberfizikai rendszert a vállalatnál. Másik célunk az volt, hogy legalább 10 gyártó gépet és
valamennyi gyártást támogató berendezést kapcsoljunk össze a keretrendszerrel. Ezzel a
rendszerrel képesek vagyunk jobb döntéseket hozni, mert elemezhetjük az energiafogyasztási
adatokat és egyéb releváns termelési tényezőket is. Az adatokból hasznos információkat
kaphatunk, és így tudjuk segíteni az elemzéseink által a vezetők döntéshozó képességét,
valamint segítséget nyújthatunk optimalizálási kérdésekben is. Az optimalizálással kapcsolatos
kérdéseket két fő csoportba soroljuk. Az első csoport termelési gépekkel, energiafogyasztással
és gyártási darabszámokat mérő összesítő kérdésekkel kapcsolatos. Ezen adatok alapján
közösen elemezhetjük a termelési és energiafelhasználási területeket. A második csoportba
tartoznak a más termelést támogató berendezések (kompresszorok, ventilátorok stb.), amelyek
szintén energiát fogyasztanak a gyár üzemeiben[9].
3.1. Termelő gépek és más berendezések energiafelhasználásának vizsgálata
Számos elemzést végeztünk a vállalat energiafogyasztásával kapcsolatban, amelyekkel segíteni
tudtuk a menedzsment munkáját is. Először bemutatunk néhány fontosabb diagrammot és
eredményt a gépek villamosenergia fogyasztásának (kWh (kilowattóra)) és termelési
darabszámainak összefüggéséről, majd bemutatunk egy elemzést egy másik termelést támogató
berendezés villamosenergia fogyasztásáról.
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17. ábra: Az összes termelőgép termelése és villamosenergia fogyasztása
Forrás: Saját szerkesztés
A 2. ábra mutatja az összes termelőgép és berendezés villamosenergia fogyasztását. A dátumok
a vízszintes tengelyen láthatóak, amik az elmúlt gazdasági év dátumai (2017. szept. -2018.
márc.). A bal oldali függőleges tengelyen látható az energiafogyasztás kWh-ban megadva:
ehhez tartoznak a zöld és piros oszlopok, a zöld oszlopok mutatják a hasznos
energiafogyasztást, ami a termelőgépek esetében azt jelenti, hogy termelt a gép az adott 10
percben. A piros oszlopok a haszontalan energia fogyasztást mutatják, amikor a gépek
működésben voltak, de nem termeltek az adott 10 percben. A jobb oldali függőleges tengely a
legyártott termékek darabszámát mutatja, amit a diagramon a kék vonal szimbolizál. Az ábrán
az időszak végén megfigyelehető, hogy csak piros oszlopok látható. Erre a jelenségre az a
magyarázat, hogy abban az időszakban zajlott a vállalatirányítási rendszer verziójának cseréje,
ezért arra az időre nem álltak rendelkezésre termelési adatok, így a rendszerünk minden
energiafogyasztást „haszontalannak” tekintett. Amikor a rendszer frissítése elkészült, a két
üzem adatait egy nagy integrált adatbázisban tudtuk elérni. A verziófrissítés után a termelési
adatok ismét hibátlanul érkeztek be a rendszerbe.

18. ábra: Egy gyalugép termelése és villamosenergia fogyasztása adott időszakban
Forrás: Saját szerkesztés
Az adatokat le tudtuk szűrni adott gépekre is. A 3. ábra például egy gyalugép energia
fogyasztását mutatja egy adott időszakban. A diagram tengelyei ugyanazokat az adatokat
szemléltetik, mint az előtte lévő ábrán. Megfigyelhető, hogy az időszak elején ennél a gépnél
nem mért a rendszer energiafogyasztási adatokat. Ez azért volt, mert még nem volt telepítve a
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géphez a megfelelő szenzor. Az időszak végén szintén a vállalatirányítási rendszer verziójának
cseréje miatt nem kaptunk adatokat a termelési darabszámokról.
Készítettünk heti elemzéseket is, amik közül egyet a 4. ábra is szemléltet. Az elemzések közben
felfedeztük, hogy ennek a gépnek nagyon magas a haszontalan energiafogyasztása. Úgy
gondoltuk, hogy valami nincs rendben ennél a gépnél, ezért mélyebben is belementünk az
adatelemzésbe. Megvizsgáltuk a napi adatait 10 percekre lebontva, és azt láttuk, hogy a gép
energiafogyasztási adatai szerint termelt, de mégsem jöttek a termelési darabszámok melléjük
az adott 10 percben. Csak az adott rakat utolsó 10 percében érkezett be több 100 darabszám a
rendszerbe, ami gyakorlatilag lehetetlen volt. Emiatt rájöttünk arra, hogy a folyamatos
adatgyűjtés a legyártott termékek darabszámáról nem valósult meg. A gép kezelője a rakatok
végén manuálisan rögzítette a pontos gyártási darabszámokat, így a rendszerben ez úgy jelent
meg, hogy egy rakat legyártása során csak az utolsó 10 perces időszak energiafogyasztása volt
hasznos, a többi pedig haszontalan.

4. ábra: Egy termelőgép egy heti energiafogyasztási adatai (UVSOR3)
Forrás: Saját szerkesztés
Az összefüggések keresése és a vizsgálatok során arra is kíváncsiak voltunk, hogy esetleg
képesek vagyunk-e előre jelezni egy adott gép elromlását, elhasználódását. Az elromlás
folyamatát úgy definiáltuk, hogy egyre több energiát vesz fel az adott berendezés ugyanannak
a teljesítménynek a leadásához. A vizsgálatok során megállapítottuk, hogy a gyárban működő
OTE2 névre hallgató kompresszor az idő előrehaladtával a keretrendszer működése során,
egyre nagyobb kWh villamosenergiát fogyasztott. A trendszámítást az exponenciális regresszió
segítségével végeztük el [9][10]. A regressziós statisztikában szereplő megfigyelések száma
26.666 volt. Az illeszkedéshiány vizsgálat során nem tapasztaltunk illeszkedéshiányt, így a
vizsgálatokat a meghatározottsági együtthatók kiszámításával folytattuk. A vizsgálathoz
kapcsolódó R2=0,84731 értékkel elég biztos kapcsolatot feltételeztünk, mivel az R2 értékét a
minta nagyságának növekedése a tapasztalatok szerint negatívan befolyásolja. Ezzel szemben
egy ilyen nagy adathalmaznál a ~0,85-ös érték több mint kiváló. Ezek után a regressziós
parabola „legjobb” egyenlete a következőképpen alakult: 𝑦̂ = 346,95 ∗ 0,006262𝑥 . Ez a
gyakorlatban a mi példánkban azt jelenti, hogy mivel a vízszintes tengelyen napi szintű
besorolás van, ezért naponta 0,62%-kal növekszik a gép energiafelhasználása (5. ábra). A
vállalat termelésének döntéshozói így ennek segítségével egy olyan döntést hozhattak meg,
hogy a kompresszorok termelését kiegyenlítették, illetve egy előzetes karbantartást is
végrehajtottak az érintett gépnél.
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5. ábra: Az OTE 2 kompresszor villamosenergia fogyasztási adatai
Forrás: Saját szerkesztés
4. Erőforrások felhasználásának menedzselése
A bemutatott keretrendszer és mérőműszerek segítségével már elegendő információ birtokába
jutottunk a vállalat villamosenergia felhasználásával kapcsolatban. A villamosenergia
fogyasztás mellett szeretné a vállalat tudni a víz- és a későbbiekben a hőenergia fogyasztását
is, valamint a kompresszorok által generált levegő mennyiségét. Ezért ki kellett bővítenünk az
adatgyűjtő rendszert, hogy az egyes mérőműszerek képesek legyenek mérni az említett adatokat
is. A fejlesztésekre még azért van szükség, hogy optimalizálni tudjuk a gyár víz- és hőenergia
fogyasztását, aminek köszönhetően rengeteg plusz kiadástól is megszabadíthatjuk a vállalatot.
4.1. Vízfelhasználás jellemzői és monitorozása
Általánosságban elmondható, hogy a faipari vállalatoknál a legnagyobb mennyiségben
felhasznált anyag a víz. A víz használatának fő szerepe a termelési folyamatoknál jelenik meg,
de használhatják segédanyagként és emberi felhasználásra is. A gyárakba beérkező vizet két fő
csoportba sorolhatjuk, az első az úgynevezett szociális víz, aminek egy része a termelés közben
felhasznált vízpára formájában jelenik meg, a másik része a szennyvíz, ami az emberi
felhasználásból származó vízfogyasztást jelenti [11]. A gyárba beérkező víz másik részét a
tűzoltók használják, legjobb esetben csak akkor, ha gyakorlatot tartanak a gyár területén.
Különböző kimutatásokat készítettünk, amik közül egyet emelnék ki, ahol az adatgyűjtésünk
segítségével tényleges operatív beavatkozásra adtunk javaslatot. Ez a tűzoltók vízfelhasználása,
amit a 6. ábra szemléltet.
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6. ábra: A tűzoltók vízfelhasználása a gyár területén
Forrás: Saját szerkesztés
Az ábrán látható, hogy a vizsgált időszak elején fokozatosan növekedett a vízfelhasználás
mennyisége, miközben nem volt tűzoltói gyakorlat. Az indokolatlan vízfelhasználás okaként
két lehetőséget jelöltünk meg: az egyik a csőtörés fennállása, a másik pedig a hibás
mérőműszer. A második megoldás volt a helyes, a meghibásodott mérőműszer küldött valótlan
adatokat a rendszerbe. Ezután a hibás mérőműszer kicserélésre került, ekkor azt tapasztaltuk,
hogy az új műszer alacsonyabb kezdőértéket mutat, mint a régi, de ezt a „hibát” egyszerűen
korrigálni tudtuk egy manuális érték felülírással. Ezután már egységesek voltak a tűzoltók általi
vízfelhasználásból származó adatok.

7. ábra: A szociális víz felhasználása
Forrás: Saját szerkesztés
A 7. ábra a szociális víz emberi felhasználásából adódó fogyasztást mutatja. Az ábra a gyár
normál működését mutatja. Kiemeltünk kettő időszakot, amiket zöld és narancssárga vonallal
jelöltünk az ábrán az időszakok alatti részen. A narancssárga vonal által behatárolt időszak a
gyár kéthetes leállását jelöli, amikor minimális volt a vízfogyasztás. A zöld vonal által jelölt
időszakban az állandó nyári hőség miatt volt kiemelkedően nagy a vízfogyasztás. Egy hasonló
riportot készítettünk a gyár vízpára felhasználásáról is. Egy faipari gyárban a termelés és gyártás
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során a különböző faanyagoknak biztosítani kell a megfelelő páratartalmat az üzemekben. A
vízpára kibocsátással kapcsolatban szinte ugyanazt tapasztaltuk, mint a szociális víz
felhasználásával kapcsolatban, hogy a nyári hónapokban szintén megemelkedik a
vízfelhasználás mértéke.

8. ábra: Szennyvíz „fogyasztás”, elhasználás
Forrás: Saját szerkesztés
A 8. ábra a gyár szennyvíz „fogyasztását”, elhasználását mutatja. A kiemelt időszakban csőtörés
volt a vállalatál, ezért jelentősen megnőtt felhasznált víz mennyisége.
Összefoglalva a vállalat vízfogyasztásával kapcsolatos kimutatásokat elmondhatjuk, hogy ezen
a területen is elengedhetetlen az optimalizálás. A mérőrendszereink segítségével könnyebben
elemezhetjük a vízfogyasztási adatokat, és a gyár minden egyes területén meghatározhatunk
optimális vízfogyasztási értékeket.
4.2. A kompresszorok által kibocsátott sűrített levegő megfigyelése
A vízfogyasztás vizsgálata után rátérünk a kompresszorok és az általuk kibocsátott sűrített
levegő elemzésére. Elsőként vessünk egy pillantást a 9. ábrára. Ezen az ábrán az szeretnénk
bemutatni, hogy jelenleg a termelőgépeknél milyen adatokat tudunk folyamatosan mérni, és
melyek azok, amiknél még fejlesztés szükséges. A színek is szemléltetik, hogy azt tudjuk, hogy
mennyi a gépek villamosenergia fogyasztása, és a termelési darabszámokról is rendelkezünk
már elegendő információval, viszont arról még nincs sok információnk, hogy mennyi sűrített
levegőt és mennyi hőenergiát használ fel a termelőgép [12].
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9. ábra: Mért (zöld) és még nem mért (piros) adatok egy adott termelő gépnél
Forrás: Saját szerkesztés
Mivel a sűrített levegőről még nem voltak adataink, ezért a sűrített levegőt generáló
kompresszorokat kezdtük el vizsgálni ebben a gazdasági évben. A meglévő adatokból már
elkezdtük elemezni a kompresszorok energiafelhasználását és az általuk generált sűrített levegő
mennyiségét. A vállalat üzemeiben több kompresszor található, amik egy kompresszorházhoz
kapcsolódnak (10. ábra). Munkánk megkezdése előtt csak a kompresszorház volt felszerelve
szenzorral, ami az összes kompresszor adatát mérte összesítve. Most már minden egyes
kompresszorhoz kihelyeztünk szenzorokat, amik gépekre lebontva tudják mérni, hogy hány
köbméter sűrített levegőt termelnek és emellett mennyi villamosenergiát fogyasztanak. A 11.
ábra mutat is egy elemzést a kompresszorok energiafogyasztásáról. A vízszintes tengely a
dátumokat jelöli. A bal oldali függőleges tengelyen látható az energiafogyasztás kWh-ban
megadva: ehhez tartoznak a zöld és piros oszlopok, a zöld oszlopok mutatják a hasznos
energiafogyasztást, ami a kompresszorok esetében azt jelenti, hogy termelte a sűrített levegőt
az adott 10 percben. A piros oszlopok a haszontalan energia fogyasztást mutatják, amikor a
kompresszorok működésben voltak, de nem termelték a levegőt az adott 10 percben. A jobb
oldali függőleges tengely a generált sűrített levegő mennyiségét mutatja, amit a diagramon a
kék vonal is szemléltet.

10. ábra: Kompresszorház felépítése
Forrás: Saját szerkesztés
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11. ábra: A kompresszorok energiafogyasztása és sűrített levegő generálása
Forrás: Saját szerkesztés

12. ábra: 10 perces fajlagos energiafelhasználás adott kompresszornál
Forrás: Saját szerkesztés
Ez a 12. ábra egy kulcsfontosságú teljesítménymutatót szemléltet, amely egy kompresszor által
generált sűrített levegő és villamosenergia fogyasztás arányát veti össze egy beindítás után.
Ezzel a teljesítménymutatóval nyilvánvalóvá válik, hogy a kompresszorok mennyire
hatékonyan használják fel a villamosenergiát. A jövőben elemezni fogjuk ezeknek a
mutatóknak a fejlődését trendekkel, és meghatározunk minimális értékeket, amelyeket
teljesítenie kell a kompresszoroknak. Ha a kompresszor nem éri el ezt a minimális értéket, akkor
beavatkozás szükséges, ami alatt csere vagy javítások értendőek. Szűrőink segítségével meg
tudjuk vizsgálni egy kompresszor termelési és fogyasztási adatait. A vizsgálatok során egyre
több absztrakciós szintet tudunk elérni, ami azt jelenti, hogy nem csak a napi adatokat, hanem
egy adott kompresszor 10 perces energia fogyasztási és sűrített levegő kibocsátási adatait is
mérhetjük és elemezhetjük.
5. Összefoglalás
Kutatási témánk az Ipar 4.0 adta lehetőségeken és technikákon alapul. A tanulmány elején
röviden, de annál lényegre törőbben bemutattuk az aktuális, és leginkább az iparban elterjedt
Ipar 4.0 megoldásokat, ahol kiemelt szerepet kapott a mesterséges intelligencia alkalmazása. A
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tanulmány következő fejezeteiben részleteztük egy saját fejlesztésű integrált keretrendszert,
aminek segítségével megvalósítottuk a termelés felügyeletét egy bútorgyártó cégnél. A
keretrendszerrel az adatgyűjtés, elemzés és korrekció lehetővé vált. Megvizsgáltuk a termelés
és az energiafogyasztás közötti kapcsolatot, azonosítottunk működési hibákat és nem jól
kihasznált gépeket. Elvégeztünk egy regressziószámítást egy kompresszor energia
fogyasztásával kapcsolatban, ahol valójában az előrejelző képességünket teszteltük le
sikeresen.
A villamosenergia fogyasztás vizsgálata után a vállalat vízfogyasztásával és a kompresszorok
energiafogyasztásával foglalkoztunk. A vízfogyasztás vizsgálata során felfedeztünk
szenzormeghibásodást, detektáltunk egy csőtörést és bemutattuk egyes riportjainkat.
Megfigyeltük, hogy a melegebb nyári hónapban az egész vállalat több vizet fogyaszt a
közösségi területeken (pihenőtermek, konyha, mosdók) és az üzemek területén is. A
kompresszoroknál a villamosenergia fogyasztása és az általuk előállított sűrített levegő
mennyisége közötti összefüggést vizsgáltuk. A kompresszorok teljesítmények monitorozása
rendkívül fontos, mert a kompresszorok adják a sűrített levegőt a gyártóberendezésekhez. Ezért
a vállalat számára fontos információkat szolgáltatnak azok az elemzések, következtetések,
amelyekből le tudjuk mérni, hogy a kompresszorok mennyire hatékonyan működnek. Munkánk
megkezdése előtt a vállalatnak nem volt lehetősége ilyen jellegű fejlesztésre és ilyen mélyreható
adatelemzésre, amely lehetővé tette, hogy hatékonyabban kihasználhassa az erőforrásait. A fent
említett információk alapján megállapítható, hogy ezeknek a tényezőknek az elemzésével, és
optimalizálásával a vállalat képes lesz a jövőben is energia- és költségtakarékos életet folytatni.
A 13. ábra is mutatja, hogy a jelenlegi gazdasági évben (2018. szeptemberétől 2019. májusáig)
már a vállalat villamosenergia fogyasztásának forrásait 81,3%-ban be tudjuk azonosítani (ez az
ábra a szintenként összegzett körcikkeket mutatja a diagramban), köszönhetően a
keretrendszerünknek és az egyre több kihelyezett szenzornak. Ez az állapot a korábbi (2016os) napi egyetlen egy adathoz képest óriási előrelépés.
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13. ábra: A vállalat villamosenergia fogyasztásának forrásai (2018-19)
Forrás: Saját szerkesztés
A jövőben folytatjuk kutatásainkat ezeken a területeken. Még rengeteg célt tűztünk ki magunk
elé, például még több termelést támogató elemzést szeretnénk elvégezni a gyár területén.
Emellett még vizsgálni fogjuk a vállalat hőenergia felhasználását is. Gazdasági szemszögből is
szeretnénk megvizsgálni az energia- és vízfogyasztást. A mesterséges intelligencia segítségével
is el tudunk kezdeni elemzéseket végezni az említett területeken, ugyanis jelenleg a mesterséges
intelligencia alkalmazásában rejlik a legnagyobb potenciál a hasonló ipari rendszereknél és ez
számunkra is egy jövőbe mutató irányt jelez.
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Absztrakt
A programozás oktatás napjainkban kiemelt jelentőségű, mivel egyre több informatikusra van
szükség, és más szakmákban dolgozóknak is hasznos, ha egy-egy probléma megoldására
képesek egyszerűbb programot írni. Nemzetközi szinten is erőteljesen kutatott téma, amelyben
évről évre jelennek meg új eszközök, innovatív módszerek. Az általános és középiskolás korban
az algoritmizálási készség fejlesztése a legfontosabb, mivel mire ők felnőnek, már nem a mai
technológiákkal fognak dolgozni. Komoly kihívást jelent mindezt úgy tanítani, hogy közben a
diákok érdeklődését is fenntartsuk.
Magyarországon a matematika tehetséggondozásban ragyogóan működnek Pósa Lajos neve
által fémjelzett matematika táborok, amelyekben az általa kidolgozott felfedeztető módszerrel
tanítunk. A felfedeztető módszertan alapja, hogy a diák a tanulási folyamat aktív résztvevője, a
tudását saját maga hozza létre, problémamegoldás által. Általában három cél valósul meg:
mélyebb tudás, kognitív készségek fejlődése, magasabb elkötelezettség. A matematika
táborainkban két fő elvet tartunk szem előtt: a gyerekek élvezzék a problémák megoldását, és
minél több lehetőségük legyen az önálló (illetve csoportos) gondolkodásra.
Célom a programozás oktatásban is hasonló elveken alapuló oktatási módszertant kialakítani,
és azzal egy új tehetséggondozó programot indítani, hosszú távon pedig a módszert kiterjeszteni
szélesebb rétegek oktatására. Ennek a módszernek az általam kidolgozott elméleti alapjait
mutatom be, amelynek a gyakorlatba ültetését kísérlem meg algoritmikus programozást oktató
tehetséggondozó táborokban. Elemzem a pedagógiai folyamatot és modellt adok ennek
leírására. Példaként egy konkrét témakörnek, a bináris keresésnek a felfedeztető módszerrel
való tanítására javaslok egy felépítést, egymásra épülő problémákon keresztül.
Kulcsszavak: programozás, oktatás, algoritmusok, tehetséggondozás
1. Bevezetés
1.1 A felfedeztető tanításról általában
A felfedeztető tanítás azokat a pedagógiai módszertanokat foglalja magában, melyekben a
tanulás a diák felfedező munkájának részeként valósul meg. Ennek általában három fő célja
van:
 mélyebb tudás szerzése,
 kognitív készségek fejlesztése (például problémamegoldás, kreativitás),
 a tanuló elkötelezettségének elősegítése.
A mély tudás itt azt jelenti, hogy az elsajátított ismeret vagy módszer sokkal mélyebben épül
be az egyén elméjébe, nagyobb eséllyel lesz képes azt később egy más helyzetben használni.
Mivel a diák aktívan és önállóan dolgozik az idő nagy részében, szükségképpen magas szinten
használja saját agyi kapacitását, ennek révén fejlődnek a kognitív készségei. Kiemelt szerepe
van annak, hogy mindezt a tanuló élvezze, ezzel pedig az érjük el, hogy mindvégig motivált és
kitartó lesz.

554

Az egész tanulási folyamat problémamegoldásként fogható fel, mert a tanulók folyton kisebbnagyobb problémákkal találják szembe magukat, amelyekkel meg kell küzdeniük. A
megoldásra irányuló erőfeszítéseik mögött gondolkodási folyamat zajlik. A tanár feladata
kialakítani a gyerekekben azt a képességet, hogy gondolkodásukat problémamegoldásra
használják, ami az életben való boldogulásnak is az egyik feltétele.
A diák a felfedező tanulást leggyakrabban olyan problémamegoldási helyzetekben tudja véghez
vinni, amelyben egy érdekes feladat megoldásához a korábbi tapasztalatait és előzetes tudását
használja fel, és eközben rájön mindazokra az igazságokra, amiket tanítani szeretnénk neki.
Tehát a diák a saját tudását konstruálja, a tanárnak ebben a helyzetben az elsődleges szerepe
ennek a folyamatnak az irányítása.
1.2 A felfedeztető tanítás gyökerei, a konstruktivizmus
A felfedeztető tanítás gyökerei olyan szerzőkhöz vezethetők vissza, mint Rousseau, Pestalozzi
és Dewey. Dewey [1] például a következőt írta: „Szoros és nélkülözhetetlen kapcsolat van a
konkrét tapasztalás folyamata és az oktatás folyamata között.”
Neves pszichológusok és tanuláselmélettel foglalkozó tudósok is támogatták ezt az oktatási
felfogást, például Piaget, Bruner és Papert. Seymour Papert-től [2] származik a következő
idézet: „Nem tudsz megtanítani másoknak mindent, amit tudniuk kell. A legtöbb, amit tehetsz,
hogy felkészíted őket arra, hogy amikor szükségük lesz valamilyen tudásra, akkor majd tudják,
hogy honnan és hogyan szerezzék meg azt.”
A modern felfedeztető tanítási módszerek a konstruktivista elmélethez kapcsolódnak, ezért
Brunert tekintik sokan a felfedeztető tanítás atyjának. Ő könyvében [3] így fogalmaz erről: “A
felfedező tanításra hangsúlyt fektetve pont azt a hatást érjük el, hogy a tanuló maga is
konstrukcionista lesz, a saját tapasztalatait rendszerezi nemcsak oly módon, hogy
szabályosságokat és kapcsolatokat fedez fel, hanem képes kiválasztani azokat az információkat,
amelyek az adott helyzetben hasznosak.”
A konstruktivizmus tanulási elmélete azon a feltevésen alapul, hogy a tudást az egyén hozza
létre a saját szellemi aktivitása közben. A tanulókat aktív organizmusoknak tekintjük, akik
értelmet keresnek. Vagyis mi emberek a saját tapasztalatainkra reflektálva, saját magunk
alakítjuk ki a körülöttünk lévő világ megértését. Mindegyikünk a maga szabályait és mentális
modelleit alkotja meg, amelyeket arra használunk, hogy értelmet adjunk mindannak, amit
érzékelünk. Tehát a tanulást az a folyamat, amelyben egy-egy új tapasztalathoz igazítjuk az
elménkben lévő modelleket, hogy ezek összhangban legyenek. Ezek az értelmi modellek
kezdetben lehet, hogy kevésbé tükrözik a valóságot (például a kisgyerekek naiv elméletei), de
előre haladva egyre összetettebbek és realisztikusabbak lesznek.
Egészen pontosan a következő négy alapfeltevése van a konstruktivista ismeretelméletnek [4]:
1. A tudást nem átadjuk, hanem létrehozzuk.
2. Az előzetes tudás hatással van a tanulási folyamatra.
3. A megértés lokális, nem globális.
4. A hasznos tudás megszerzéséhez erőfeszítésekre van szükség, meghatározott céllal.
1.3 A felfedező tanulás típusai
A konstruktivista elméletnek a gyakorlatba ültetésével alakították ki neves oktatók a
felfedeztető tanítás több formáját, az 1960-as évektől kezdve.
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A legkézenfekvőbb alkalmazás a természettudományok területén a kísérlet alapú tanulás,
amelyben a diákokat kísérletek sora elé állítjuk, hogy ezek segítségével megismerjék és
megalkossák a természet szabályait egy-egy témakörben. Van Joolingen [5] a következőképpen
értelmezte ezt: „A felfedező tanulás egy olyan tanulási forma, amelyben a diákok hozzák létre
a tudást egy adott területen való kísérletezéssel, és szabályokat alkotnak meg a kísérletek
eredményei alapján. Ennek a fajta tanulásnak az alapelve, hogy mivel a tanulók maguk tervezik
meg a kísérleteiket és ők következtetik ki az adott tudományterület szabályait, ezért
tulajdonképpen ők építik, konstruálják a saját tudásukat. A konstruktív tevékenységek miatt
feltételezhetjük, hogy magasabb szinten fogják érteni az adott területet, mintha az
információkat csak előadná egy tanár.”
A probléma alapú tanulásban a diákok csoportokban dolgoznak, és való életből vett
problémákat próbálnak megoldani. Finkle és Torp [6] így definiálta ezt: „Egy olyan
tantervfejlesztési és oktatási rendszer, amely párhuzamosan fejleszti a problémamegoldási
stratégiákat, diszciplináris tudást és képességeket, a tanulókat aktív problémamegoldó szerepbe
helyezéssel, amelyben egy való világbeli problémát tükröző nem jól strukturált feladattal
néznek szembe.”
Az irányított felfedező tanulás megalkotójaként Dr. Charles E. Wales-t, a Center for Guided
Design, West Virginia University professzorát tartják számon. A diákokat a folyamaton egy
oktató vagy oktató szoftver vezeti végig. Bibergall [7] szerint ezt a tanulási formát a konvergens
gondolkodás jellemzi. Az oktató olyan állítássorozatokat vagy kérdéseket dolgoz ki, amelyek a
tanuló irányát logikus lépésekkel irányítják, és sorozatos felfedezéseket hoznak létre, amelyek
egy előre meghatározott célhoz vezetnek. Tehát az oktató stimulál, amire a tanuló aktív
vizsgálattal reagál, és ezzel eljut a megfelelő válaszhoz. Mosston [8] tíz kognitív műveletet
határoz meg, amelyek a tanuló aktív vizsgálata során történhetnek: elemzés, felismerés,
szintézis, összehasonlítás és ellentétezés, következtetések levonása, hipotézisek kialakítása,
memorizálás, kérdések megfogalmazása, feltalálás, felfedezés. Azáltal, hogy a diák aktívan
cselekszik, és következetesen fedezi fel a tényeket vagy fogalmakat, mélyebben megérti, és
jobban emlékszik a tananyagra. Mosston figyelmeztet arra, hogy „a felfedező tanulás nem
lehetséges, ha megadjuk a válaszokat”. Emellett rámutat e tanítási módszer bizonyos
hátrányaira is: inkább az egyéni, nem pedig csoportos felhasználásra tervezték, és mivel
irányítja és befolyásolja a tanulói magatartást, ezért könnyen lehet félrevezető.
A kollaboratív felfedező tanulás csoportmunkával ötvözi a felfedeztető tanítást. Borthick és
Jones [9] szerint: “A felfedező tanulásban a résztvevők megtanulnak felismerni egy problémát,
jellemzik, hogy egy megoldás milyen lenne, releváns információkat keresnek, kialakítanak egy
megoldási módszert, és kivitelezik azt. A kollaboratív felfedező tanulásban a résztvevők egy
közösségbe épülve oldanak meg problémákat együtt.”
A kutatás alapú tanulás egy kör vagy spirál modellel írható le, amelynek az öt lépése a kérdés,
vizsgálat, alkotás, megbeszélés és visszatekintés, Bishop megfogalmazásában [10]. Ez egy
diákközpontú, sőt a diák által irányított folyamat. A célja minden esetben az aktív tanulás
elősegítése, leginkább az egyén saját kérdéseire alapozva. Minden kérdés új ötletekhez, illetve
újabb kérdésekhez vezethet.
2. A Pósa-módszer a matematika tehetséggondozásban
2.1 Matematika táborok
A matematika tehetséggondozás Magyarországon erős hagyományokkal rendelkezik, és
számos matematika tábort szerveznek. Ebben a cikkben a Pósa Lajos által alapított, A
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Gondolkodás Öröme Alapítvány [11] matematika táborairól beszélünk. A szerző, aki Pósa
Lajos volt diákja, régóta van jelen segítőként ezekben a táborokban, és 2014 óta két csoportot
tanít, így közvetlen ismeretei vannak Pósa pedagógiájáról. A híres matematikus és matematika
tanár által alkotott tehetséggondozási módszertan az irányított, kollaboratív, és kutatás alapú
felfedeztető tanítás vonásait tartalmazza.
Irányított felfedeztető tanítás, hiszen konkrét célok érdekében felépített feladatok rendszerén
keresztül tanulnak a diákok. A feladatoknak ezt a bonyolult, szövevényes rendszerét Katona
Dániel és Szűcs Gábor [12] probléma szálak hálózatának (web of problem threads) nevezik, a
következő részben kifejtjük, hogy miért.
Kollaboratív felfedeztető tanítás, hiszen a diákok csoportmunkában dolgoznak, ami nagyon
fontos eleme a módszertannak. Többen együtt gondolkozva szerteágazóbb ötletekkel
rendelkeznek, tudják segíteni egymást, ha elakadtak, és a tapasztalat azt mutatja, hogy ez
örömet is okoz nekik. Eközben fejlődnek a kollaborációs készségeik is.
Kutatás alapú tanítás, mivel a matematika táborok egy fontos eleme, hogy a diákok
belekóstoljanak a kutatói szerepbe. A matematika történetében néhány jelentőségteljes
pillanatba kalauzoljuk őket. Kifejezetten tanítjuk őket arra, hogy milyen fontos a kísérletezés
szerepe a matematikában is, hiszen így alkothatnak meg egy sejtést, amit szinte minden
alkalommal bizonyítani is kell. Másrészt, szintén a kutatói szerepre jellemző, hogy miután
megoldottak egy problémát, ne álljanak meg, hanem tegyenek fel saját maguk további
csatlakozó kérdéseket. Az érdekes kérdéseket nagyra értékeljük ‒ mint ahogy a matematikus
társadalom is teszi ‒ és beépítjük a tananyagba. Ami végső soron nem más, mint sok,
egymáshoz kapcsolódó kérdés és feladat, amelyben mindennek megvan a maga szerepe.
2.2 Probléma szálak hálózata
Úgy valósul meg a felfedeztető tanítás Pósa pedagógiájában, hogy egy-egy komolyabb tudás
vagy módszer elsajátításához sok, egymásra épülő feladat vezet. Juhász Péter [13] az
egymáshoz kapcsolódó feladatokat szálnak nevezi. Egy szálon lévő feladatoknak lehet közös
eleme a téma (például gráfelmélet), a típus (például stratégiás játék), de legtöbbször az
alkalmazott ötletek, módszerek köré szerveződnek (például indukció). Ezt a közös
gondolkodási elemet hívja Katona és Szűcs a szál magjának (kernel) [12], amely általában
abszolút nem nyilvánvalóan, hanem elrejtve jelenik meg a feladatokban. A módszer eleme,
hogy újabb és újabb váratlan helyzetekben alkalmazzunk hasonló gondolkodási elveket, mint
korábban.
Például, ha a teljes indukciót tekintjük, amit Pósa láncreakciónak hív a fiatalabb gyerekek
körében, a szál egy egyszerű logikai feladvánnyal indul, amelyben vallomások alapján kell
megtalálni három bankrablót. Évekkel később pedig annak az állításnak a bizonyításához, hogy
minden irányított teljes gráfban van Hamilton-út. Itt megemlítjük, hogy Pósa nem ilyen száraz
köntösben adja fel ezt a feladatot, hanem egy nyitott kérdéssel, amelyben szigetek között
repkedő sárkány-járatok szerepelnek. Szerinte a mesének is nagy szerepe van abban, hogy
érdekes legyen a kérdés.
Pósa azt is hangsúlyozza, hogy mennyire fontos nyitott kérdést adni egy bizonyítandó állítás
helyett [14]. Sőt, ami még ideálisabb, ha csak egy szituációt vázolunk fel a diákoknak, és kérjük,
hogy ők fogalmazzanak meg kérdéseket. Például a fent említett sárkányos világban azt a
helyzetet tárjuk eléjük, hogy bármely két sziget között pontosan egy irányban repülnek a
sárkány-járatok. A kérdéseiket díjazzuk (nem pedig a megoldásokat ‒ az önmagában dicsőség),
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így a legtöbb esetben saját, vagy diáktársuk kérdéseként kerül elő az, amit tanárként ki
szeretnénk tűzni.
A táborok matematika foglalkozásai alatt mindig több feladat szál fut párhuzamosan, ami azt
jelenti, hogy egyszerre több problémán való gondolkodás közül választhatnak a résztvevők,
amelyek különböző szálakhoz tartoznak. A szálak viszont nem függetlenek egymástól, vannak
találkozási pontjaik, az egyik segíthet a másikban, illetve egy feladat tartozhat több szálhoz is,
Így összeérnek szálak, de hasonlóan szerte is ágazhat egy, keletkezhetnek új szálak egy-egy
felmerülő kérdés kapcsán. Tehát egy nagy hálót alkotnak a feladatok, amelynek megtervezése
és ütemezése a tanár elsődleges feladata, hiszen ezek váltják ki a tanulási folyamatot. Szintén
fel kell készülni az oktatónak és segítőinek arra, hogy mit tegyenek, ha a diákok a csoportmunka
során elakadnak valamelyik kérdéssel. Ilyenkor, Pósa szerint még az is sokat ér, ha segítséggel
oldják meg a feladatot, és ezért tanárként előre tervezzük, hogy milyen helyzetben milyen
kérdéssel, tanáccsal mozdítsuk előre a munkájukat.
2.3 A tanulás folyamata
Az előzőekben leírt Pósa-féle felfedeztető tanítás folyamatának szemléltetésére az alábbi ábrán
látható körmodellt dolgoztam ki, amelynek vannak közös motívumai Kolb [15] körmodelljével
(experiential learning cycle).

1. ábra: A Pósa-módszer tanulási folyamatának körmodellje
A téglalapok a folyamat egyes részeit mutatják, és a nyilak mellett látható az oktató szerepe a
folyamat katalizálásában.
Minden egy kérdésfeltevéssel, problémával kezdődik, amely érkezhet az oktatótól, diáktárstól
vagy saját kútfőből is. A matematika táborokban ez mindenki jelenlétében történik. Ezt
követően kellő időt és szabadságot biztosítunk arra, hogy a tanulók csoportokban (külön
helyiségekben) a kérdés témájában kutassanak, próbálkozzanak, hibázzanak, saját
megfigyeléseket tegyenek, közelebb kerüljenek, vagy akár eljussanak a megoldáshoz,
bizonyításhoz. Ezt a szakaszt nevezzük vizsgálatnak. Megjegyezzük, hogy a közoktatásban
leggyakrabban erre a szakaszra nem szánnak időt, tipikus tanári elvárás az, hogy kapásból a
megoldás útjára lépjenek a diákok. Ideális esetben ennek eléréséhez az oktató dolga csak annyi,
hogy hagyja, illetve bátorítja a gyerekeket önállóan gondolkodni, ezt az ábrán
kibontakoztatásként jelöltük.

558

Az ábrán jelölt megoldási lépés a matematikában az időnek egy rövid szelete, ez az a pillanat,
amikor ‒ akár sok próbálkozás közül ‒ a diákok egy gondolatmenete célt ér, és ezt felismerik.
Ennek eléréséhez a megfelelő mértékben, jól megtervezett segítséget adhat a tanár. A következő
fontos elem a táborokban plenárisan történik, a megoldások újbóli megbeszélése, és azok
elemzése, visszatekintés a gondolkodás folyamatára, illetve a más feladatokkal, megoldásokkal,
módszerekkel való kapcsolatok feltárása. Az ide vezető úton az oktató szerepe a rendszerezés,
az önálló gondolkodás során tanult, felfedezett dolgok tudatosítása. A kör úgy zárul, hogy
minden alkalommal, amikor megbeszéltünk egy probléma megoldását, lehetőséget biztosítunk
és motiváljuk a diákokat kapcsolódó kérdések feltevésére, amelyek tovább viszik a folyamatot.
3. Problémaközpontú programozás tanítás
3.1 Motiváció, célok
Az előző fejezetben röviden bemutatott matematika tehetséggondozó módszert szeretnénk
adaptálni algoritmikus programozás tanítására. Juhász Péter [16] a felfedeztető matematika
tanítás alapelveként a következőt fogalmazza meg: „Legfontosabb célunk, hogy megpróbáljuk
gondolkodni tanítani a gyerekeket. Vagyis azt próbáljuk elérni, hogy ne képletek, bemagolt
módszerek, alkalmazható tételek után kutassanak a fejükben, hanem engedjék szabadjára a
fantáziájukat, és bátran ötleteljenek, kreatívan gondolkodjanak.” Ezzel összhangban az
informatika tehetséggondozó programunkban a középpontban az algoritmikus gondolkodás és
a problémamegoldás áll majd. Szintén célunk, hogy megmutassuk a gyerekeknek az érdekes,
számítógéppel megoldható problémákon való fejtörés örömét, és egy-egy működő program
elkészítésével járó sikerélményt. Az érdeklődőknek lehetőséget adunk a programozási
versenyek világának megismerésére.
A hangsúlyt nem a versenyre fektetjük, hanem a versenyeken szereplő problémák szépségére.
Ezek a feladatok pont a céljainknak megfelelőek, hiszen a versenyek a résztvevők
algoritmizálási és problémamegoldási képességeit mérik. A feladatokat hozzáértő programozók
közössége dolgozza ki részben azzal a céllal, hogy más emberek is örömüket leljék a rajtuk való
gondolkodással. Nehéz megfogni, hogy miben rejlik egy-egy probléma szépsége, amit a
programozók közössége nagyra tart, nem csak az eredményes versenyzők, hanem az érdekes
feladatok kitűzői is nagy becsben vannak tartva. A szépség származhat akár egy érdekes
kérdésfeltevésből, egy elegáns megoldásból, egy ismert módszer váratlan szituációban való
alkalmazásából, távoli témakörök összekapcsolódásából stb. Tehát bizonyos szempontból a
programozási versenyek világa is olyan szempontból öncélú, mint a matematika, azok az
emberek tartják fenn, akik élvezetüket lelik benne.
3.2 A matematikai módszertan módosítása
Az algoritmikus programozásnak vannak lényeges eltérései a matematika világához képest.
Számos sztenderdnek mondható algoritmus és adatszerkezet van, amelyek szinte kész
megoldási módszerek, és különböző helyzetekben kell őket alkalmazni, testre szabni és
kombinálni. Megkíséreljük őket feladatok sorozatán keresztül tanítani, hogy a diákok maguk
fedezzék fel őket, amennyiben lehetséges. Ugyanakkor még nagyobb hangsúlyt fektetünk arra,
hogy algoritmikus problémák megoldását sajátítsák el a tanulók, amelyben ezek
segédeszközként jelennek meg. Ebből adódóan a módszerünket probléma alapú tanításnak
tekintjük.
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A problémák, feladatok hasonló módon kapcsolódnak, és épülnek egymásra, mint Pósa Lajos
matematika táboraiban. Probléma szálakat készítünk a különböző algoritmusok és
adatszerkezetek felfedeztetésére és elmélyítésére, melyek között minél több kapcsolatot
igyekszünk létrehozni. Így alkotjuk meg a szálakból a saját probléma hálózatunkat. Szerencsére
hatalmas mennyiségben állnak rendelkezésre korábbi versenyek feladatai online, ráadásul
ezekhez a legtöbbször még jópofa történetet is írtak a kitűzők, hogy elfedjék a mögöttes kérdést,
hasonlóan ahhoz, ahogy a matematika tábori feladatokhoz is tartoznak mesék.
A programozásnak a matematikához képest még egy fontos sajátja, hogy implementáljuk is az
algoritmust, amit kitaláltunk. Erre az alkotómunkára is nagy hangsúlyt fektetünk. Helyesen
működő programokat szeretnénk írni. Először az algoritmus jön létre a fejünkben elgondolva,
és bizonyítjuk is ennek a helyességét. Ámde akkor leszünk kész a megoldással, ha a program
mindig azt csinálja, amit elvárunk. Ennek ellenőrzésére kimerítő módon teszteljük a programot,
nagyon sok bemenetre megnézzük, hogy a jó eredményt adja-e, és elég gyors-e. A versenyeken
ez alapján értékelik a megoldásokat, és manapság már ezek az automatikus értékelők később is
elérhetők maradnak. Így kívánatosnak tartjuk, hogy a tanításhoz használt problémáinkhoz
legyen elérhető ilyen tesztelő rendszer. Ezért igyekszünk a céljainknak megfelelő, a
rendszerünkbe beilleszthető versenyfeladatokat keresni. Emellett néhány saját feladathoz mi is
készítünk kiértékelő rendszert.
A fentiek alapján a probléma központú algoritmikus tanítás folyamatára a következőképpen
módosítottam a matematika táborokra adott körmodellemet:

2. ábra: A problémaközpontú programozás tanulási folyamatának körmodellje
A korábbihoz képest kiegészül ez egy kivitelezés lépéssel, amelybe beletartozik az
implementáció és a tesztelés, hibakeresés, mivel ezek együtt járó folyamatok. Az oktató szerepe
az ehhez vezető folyamatban, hogy visszajelzést adjon a megoldásról, figyelmeztesse a
tanulókat, ha például a megoldás nem helyes, egy-egy konkrét ellenpélda megadásával. Ezért
ehhez az ellenőrzési lépéshez komoly szellemi energia kell, hiszen bele kell gondolni, hogy a
tanuló fejében megalkotott algoritmus helyes-e, a program ennek megfelelő-e, valamint
segíteni a hibák kijavításában. A kivitelezés során egyéni munka zajlik, esetleg később lehet
párban is csinálni (pairwise programming). A folyamat többi részében alkalmazhatóak a
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matematika módszertani elemek, a vizsgálat és megoldás során ideális, ha csoportban
dolgoznak a diákok, míg az elemzés és problémafelvetés mindenkivel közös megbeszélés
formájában lehet a legjobb.
Kutatásom egyik célja, hogy kidolgozzam a probléma szálak hálózatát, és azt gyakorlatba
ültetve fejlesszem tovább a módszert. A következőkben egy szálat kiragadva mutatom be ennek
mikéntjét. A javasolt lépések, feladatok (F1-F7), a tehetséggondozó program hosszú szakaszán
át ívelnek, vagyis a kitűzött ütemezésben évek telnek el a kezdete és a vége között.
4. Egy konkrét témakör bemutatása: a bináris keresés
4.1 A bináris keresés algoritmusa
A bináris keresés, vagy más néven logaritmikus keresés algoritmusát egy rendezett sorozatban
való keresésre használjuk. Nevezhetnénk felezéses módszernek is (sőt a matematikában Pósa
Lajos így nevezi), mivel a lényege az, hogy a keresett elemet tartalmazó intervallumot minden
lépésben megfelezzük. Ebből következik, hogy a műveletigénye az elemek számának
logaritmusa, tehát nagyon hatékony algoritmus. Az alábbi ábra szemlélti az algoritmus menetét
egy konkrét rendezett tömbre.

3. ábra: A bináris keresés vizualizációja egy példán: a keresett elem a 7 [17]
Forrás: Wikipédia
A fenti ábra nem szemlélteti, és nem is magától értetődő, hogy a megvalósításban érdemes
nyilvántartani a keresési intervallum két szélét. Az algoritmus pszeudokódja (Python
szintaxissal) a következő:
def binary_search(array, value):
lower = 0
upper = len(array)
while lower + 1 < upper:
middle = (lower + upper) // 2
if array[middle] <= value:
lower = middle
else:
upper = middle
return lower

A fenti függvény csak akkor adja vissza a keresett elem sorszámát, ha az szerepel a sorozatban.
Egyébként az utolsó elemnek a sorszámát adja meg, amely a keresett értéknél nem nagyobb.
(kivéve, ha a sorozat minden eleme nagyobb nála). A kapott sorszámra ezután lehet ellenőrizni,
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hogy ott a keresett elem található-e. Az algoritmusban azt az invariáns tulajdonságot tartjuk
fenn, hogy a keresett elem nagyobb vagy egyenlő, mint az intervallum alsó határa, és
határozottan kisebb, mint a felső határ. Tehát egyik oldalról zárt, másik oldalról nyílt
intervallumot kezelünk.
Ezt az algoritmust azonban nem csak rendezett sorozatban kereséshez használhatjuk, hanem
megoldhatók vele szélsőérték-keresési feladatok is. Olyan típusú kérdésekre kaphatunk választ,
hogy mi a legkisebb/legnagyobb értéke egy változó mennyiségnek, amely esetén egy adott
tulajdonság teljesül. Feltétel a vizsgált tulajdonságra, hogy monoton legyen, vagyis egy adott
érték alatt igaz, felette pedig hamis legyen (vagy fordítva). Ennek szemléltetésére az alábbi
ábrát használhatjuk.

4. ábra: A bináris keresés működésének feltétele, hogy a kívánt tulajdonság egy darabig
teljesüljön (piros szín), majd pedig ne teljesüljön (kék szín).
Ebben az általánosításban tehát bevezetünk egy predikátumot, vagyis egy igaz-hamis
függvényt, ami eldönti, hogy az éppen adott érték még jó-e nekünk, vagy már nem. A
sorozatban keresés esetére ezt úgy fordíthatnánk le, hogy az adott sorszámon elhelyezkedő elem
kisebb vagy egyenlő, mint a keresett.
Valójában ugyanezt a módszert használják numerikus analízisben is, folytonos függvények
zérushelyeinek keresésére is. Az angol szakirodalomban bisection method a neve, és a
programozásban is elterjedt ez a névhasználat, de mellette ugyanannyira gyakori a binary
search elnevezés is erre az általánosabb módszerre, holott az inkább csak a sorozatban való
keresésre vonatkozik. Magyarul szinte kizárólag a bináris keresés kifejezést használjuk. Az
általánosított bináris keresés algoritmusát az alábbi módon mutathatjuk be.
def binary_search(min_value, max_value):
lower = min_value
upper = max_value
while lower + 1 < upper:
middle = (lower + upper) // 2
if good(middle):
lower = middle
else:
upper = middle
return lower
A fenti pszeudokódban a good függvény tehát egy predikátum, amely eldönti, hogy a vizsgált
érték megfelel-e a követelményeknek. A keresést két érték között végezzük (min_value és
max_value), és csak akkor helyes az algoritmus, ha kezdetben igaz, hogy az alsó határ esetén

teljesül a tulajdonság, a felső határ esetén pedig már nem (zárt-nyílt intervallum).
Az alábbiakban javaslatot teszünk arra, hogy milyen úton vezessük rá a diákokat ennek a
módszernek a „feltalálására”, és több, haladó példán is megmutatjuk alkalmazását.
4.2 A témakör bevezetése
A felfedeztető tanításnak jellemzője, hogy a céltól viszonylag távolról kezdjük a megalapozást.
A bináris keresés felezéses módszeréhez is biztosíthatók remek előzmények. Tehát még jóval
korábban feladhatjuk a következő feladatot:
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F1. Írj barkochba programot, amely minél kevesebb lépéssel talál ki egy 1 és 100 közötti
számot, amelyre a felhasználó gondol! Csak igaz-hamis kérdéseket tehet fel a programod.
Általánosítsd úgy, hogy a 100 helyére bármilyen N ≤ 109 számot lehessen megadni felső
határnak!
Habár nyitott a feladat, tehát nem csak olyan típusú kérdések jönnek szóba, hogy egy adott
számnál kisebb vagy nagyobb-e a gondolt szám, más típusú kérdésekkel csak bonyolultabb
vagy lassabb megoldás jön ki, így nagy eséllyel a diákok a felezéses módszert találják meg, ami
itt elég kézenfekvően adódik.
A témakörünk következő felvonásában egy való életből ismert helyzetben hozzuk elő a bináris
keresést, ezt a feladatot javasoljuk:
F2. Írj programot egy szótárban való keresésre! A szótárban szereplő N darab szó ábécé
sorrendben adott. Ezt követően K szó mindegyikére ki kell írnod, hogy hányadik pozícióban
szerepel a szótárban! (Minden kérdéses szó benne van a szótárban. 1 ≤ K, N ≤ 105)
A feladatban tehát megjelenik a rendezett sorozatban való keresés, a számok helyett szövegre,
de ez nem okoz problémát, hiszen a programozási nyelvek eszköztárában szerepel két string
összehasonlítására operátor vagy függvény. Így viszont egy természetes helyzettel találják
magukat szemben a diákok, hiszen egy szótárt sem érdemes az elejétől szavanként végignézni,
hanem ehelyett a közepén kinyitni. Ezen a ponton a megoldás során eljutunk a fent bemutatott
kereső algoritmushoz. De egyáltalán nem probléma, ha kezdetben lineáris kereséssel oldják
meg a feladatot, sőt ez az elvárt, mert korábban ezt tanulták. Viszont ezen a ponton feltehetjük
a kérdést, hogy hogyan lehetne ezt gyorsítani. És ha maguktól nem jönnek rá a felezéses
módszerre, akkor lehet őket segítő kérdésekkel terelni, hogy: „Képzeld magad abba a helyzetbe,
hogy szótárban keresel, mit csinálsz?” Illetve még további segítség: „Mi lenne, ha valaki más
kezében lenne a szótár, és csak azt tudod megkérdezni, hogy egy adott pozíción melyik szó van,
akkor hogy tudnád kitalálni a keresett pozíciót?”
A következő feladat, amelyben már nem magától értetődően jelenik meg a bináris keresés, lehet
a Codeforces 706B, Interesting drink című feladat [18], amelynek a szövege röviden:
F3. Vasily kedvenc üdítőitalát N boltban lehet kapni, más-más árakon. K napon egymás
után szeretné ezt megvásárolni, minden napra adott, hogy mennyi pénze van. Add meg,
hogy az egyes napokon hány különböző boltban tudná megvásárolni az italát!
(1 ≤ K, N ≤ 105)
A megoldáshoz az első ötlet, hogy növekvő sorrendbe rendezzük a különböző boltok árait.
Majd minden napi pénzösszeget binárisan keresve ebben a sorozatban, megkapjuk, hogy hány
olyan szám van, ami annál kisebb vagy egyenlő. Abszolút nem nyilvánvaló szituációban jelenik
meg itt a bináris keresés, két komoly lépés is van ebben a korábbiakhoz képest: rá kell jönni,
hogy a rendezés segít, és aztán nem is egy konkrét elemet keresünk a sorozatban, hanem meg
akarjuk tudni, hogy hány elem van benne, ami egy korlát alatt van. Pósa Lajos matematika
táboraiban [14] is nagyon tipikus, hogy más szituációban kell alkalmazni egy-egy korábban
látott elvet, ezzel fejlesztjük a diákok kreatív gondolkodását. A következő pontban pedig
teszünk még egy még nagyobb lépést.
4.3 Egy új helyzet: szélsőérték keresés
Tekintve, hogy problémaközpontú tanulásról beszélünk, ezúttal is úgy kezdődik a dolog, hogy
egy problémát vetünk fel a tanulóknak, erre a Codeforces 760B, Frodo and pillows című
feladatot [19] javasoljuk:
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F4. Frodó házában N hobbit alszik egy sorban egymás mellett lévő ágyakon. Frodónak M
párnát kell kiosztania úgy, hogy minden hobbit kapjon párnát, és legfeljebb eggyel
kevesebbet, mint a szomszédja. Legfeljebb hány párnát tud osztani magának, ha a K-adik
ágyon alszik? (1 ≤ K ≤ N ≤ M ≤ 109)
A megoldáshoz azt használjuk, hogy viszonylag könnyen kiszámolható, ha magának X párnát
adna, akkor mennyi párnára lenne szüksége ahhoz, hogy mindenki elégedett legyen. Ha ez nem
több, mint M, akkor a probléma megoldható X párnára, egyébként nem. Tehát van egy
predikátumunk, el tudjuk dönteni, hogy egy adott X mennyiségű párnát tud-e magának adni
Frodó. Másrészt az is világos, hogy ha X párnát nem tud adni, akkor ennél többet sem. Így a
predikátumot használva a korábban bemutatott bináris kereséssel O(log N) időben megtaláljuk
a maximális X párnamennyiséget, amit magának adhat.
Ehhez a megoldáshoz egy komoly ötlet kell. Lényegében fel kell fedezni, hogy ha van egy
predikátumunk, ami eldönti, hogy egy adott érték megfelelő-e még, akkor a felezéses
módszerrel gyorsan tudunk szélsőértéket keresni. A felfedeztető módszertan része, hogy ilyen
helyzetekben tudjunk megfelelő segítséget adni. Ebben az esetben a diákoknak feladatként
feladnám, hogy írják meg ezt a predikátumot, egy függvényt, ami eldönti, hogy X párnát adhate magának Frodó. Ezután próbáljanak meg rájönni, hogyan kell ezt használni. Első ötletként
megtehetik, hogy egyesével növelik az X-et, amíg a predikátum nem vált hamisra. Ez
nagyszerű, mert ezután már nem nagy lépés ezt lecserélni bináris keresésre.
Egy következő feladat a Codeforces 670D2 Magic powder [20], amelyet a módszer elmélyítése
érdekében tűznénk ki valamivel később:
F5. Sütiket szeretnénk sütni, amelyekhez N összetevő (liszt, tojás, cukor, só stb.) kell. Egy
sütihez szükséges mennyiségek adottak (a1, a2, …, aN egész számok), és azt is tudjuk
mennyi van nekünk ezekből (b1, b2, …, bN). Valamint van P egységnyi varázsporunk is, ami
minden összetevőt tud helyettesíteni. Legfeljebb hány darab sütit tudunk sütni?
(1 ≤ N ≤ 105, 1 ≤ ai, bi P ≤ 109)
A korábban látott trükköt most egy kicsit bonyolultabb helyzetben kell alkalmazni. A
predikátumunk azt dönti el, hogy tudunk-e X darab sütit sütni, mégpedig úgy, hogy
kiszámoljuk, hogy X sütihez mennyi varázspor kell, és megnézzük, hogy van-e elég. Ehhez
végig kell mennünk az összetevőkön és összegezni kell rájuk a hiányzó mennyiséget, ami O(N)
lépés, tehát itt egy jóval műveletigényesebb predikátumról beszélünk. A teljes megoldás tehát
O(N ∙ log P) lépésben fut le, ami belefér az időlimitbe. Ezen a ponton tudatosíthatjuk, hogy ha
találunk egy algoritmust eldöntésre, akkor annak segítségével szélsőértéket is tudunk keresni a
komplexitás szempontjából nagyon kis szorzófaktorral.
Ez egy megfelelő alkalom arra, hogy reflektáljunk a tanultakra, és a 4.1 pontban szereplő
általánosított bináris keresést részletesen megbeszéljük a diákokkal. Ettől a ponttól kezdve az
eszköztárunk része lesz a szélsőérték feladatok hasonló módszerrel való megoldása.
4.4 Haladó feladatok, kombináció más módszerekkel
Az alábbiakban bemutatunk még két példát, amelyekben beágyazva jelenik meg a bináris
keresés, lényegében egy apró segédeszköz, amire sok esetben kell gondolni. A következő,
Csatornák című feladat a 2017/18. évi Informatika OKTV döntőjében szerepelt [21]:
F6. Egy város csomópontjait csatornahálózat köti össze. Ismerjük az egyes csatornák
szélességét. Egy vállalkozás A csomópontból B csomópontba szeretne hajóval árut
szállítani. Készíts programot, amely megadja legszélesebb hajó szélességét, amely alkalmas
a feladatra és az ehhez minimálisan bejárandó csatornák számát!
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A bináris keresést most egy gráfelméleti feladatban alkalmazzuk. Felhasználjuk a gráfok
szélességi bejárásának módszerét. A predikátummal azt szeretnénk eldönteni, hogy egy X
szélességű hajó közlekedhet-e A és B pontok között. Ezt meg tudjuk úgy tenni, hogy csak a
legalább X szélességű csatornák használatával hajtjuk végre a szélességi bejárást a két pont
között. Ezt a predikátumot használva a bináris keresés megadja a hajó szélességének
maximumát, és a szélességi bejárás révén a legrövidebb út hosszát is megkapjuk.
A következő feladat pedig egy szép feladat a 2010. évi Nemzetközi Informatikai
Diákolimpiáról, a címe Quality of Living [22], tömören megfogalmazva:
F7. Adott egy R×C méretű téglalap, amely minden természetes számot pontosan egyszer
tartalmaz 1-től R×C-ig. Meg kell határoznunk azt a minimális P számot, amelyre igaz, hogy
mediánja lesz valamelyik H×W méretű téglalapban lévő számoknak.
A bináris keresés alkalmazásához azt kell eldöntenünk, hogy egy adott X értéknél lehet-e kisebb
medián. Ha minden H×W méretű téglalapra meg tudjuk mondani, hogy hány X-nél kisebb elem
van benne, akkor ebből kiderül a kérdésre a válasz, hiszen, ha van olyan téglalap, amelyben az
elemek nagyobbik fele kisebb X-nél, akkor annak a mediánja is kisebb X-nél. A számokból 01 mátrixot képezünk aszerint, hogy X-nél kisebbek, vagy nem, majd ebben a mátrixban minden
bal felső saroktéglalapra kiszámoljuk a számok összegét (kumulatív összeg módszerrel). Ezután
már minden egyes téglalapra konstans műveletben meg tudjuk mondani, hogy hány 1-es van
benne. Összességében tehát O(R∙C) komplexitással meg tudjuk valósítani a predikátumot.
Látható, hogy ebben a feladatban nem a bináris keresés ötlete jelenti a nehézséget, hanem az,
hogy azt hogyan lehet sikerre vinni. Olyan technikákat alkalmazunk, amelyeket más szálakon
haladva tanulnak a diákok, tehát ez a feladat, ahogy az előző is, a szálak találkozását hozza
létre. Ehhez hasonló helyzeteket próbálunk teremteni a problémák megfelelő megtervezésével.
5. Összefoglalás
A cikkben bemutattuk a Pósa Lajos neve által fémjelzett felfedeztető matematika tanítás
módszertanát, amelyről a cikk írásának pillanatában kevés szakirodalom van. Kontextusba
helyeztük ezt a felfedező tanulás különböző irányzatainak tárgyalásával, és a szerző megkísérelt
a megfigyelései alapján egy modellt adni a matematika táborokban zajló tanulási folyamatokra.
Ezt az áttekintést felhasználva javaslatot tettünk arra, hogy algoritmusok tanításában miként
lehetne alapelveiben hasonló módszert megvalósítani. A konkrét példával való szemléltetés
érdekében egy témakör, a bináris keresés algoritmusának és alkalmazásainak felfedeztető
módszerrel való tanítását is kidolgoztuk a cikk keretében.
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VALÓSIDEJŰ OPENGL GRAFIKA MODERN C#
KÖRNYEZETBEN
Szabó Dávid
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Absztrakt
Manapság szinte minden számítógépes eszközben található valamilyen grafikus processzor,
egy dedikált videokártya vagy egy processzorba integrált grafikai egység. Egy grafikus
processzor felépítése nagyban különbözik egy hagyományos processzor architektúrájától.
Emiatt speciális könyvtárakkal, Grafikus API-k felhasználásával kell utasításokat adni a
grafikus egységeknek, melyek jellemzően C/C++ nyelven készülnek.
A .NET C# nyelv az elmúlt években hatalmas fejlődésen ment keresztül, melyek nem csak a
nyelvben elérhető programozási konstrukciók gyarapodását, de a nyelv különböző
környezetekben való felhasználását is elősegítette.
A legmodernebb keretrendszereknek és fordítási eljárásoknak köszönhetően soha nem látott
teljesítményt érhetünk el C# segítségével. Megfelelő kód szervezéssel pedig ugyanazt a
forráskódot több platformra is lefordíthatjuk, ugyanazt az alkalmazást egyszerűen a
felhasználók keze alá juttathatjuk, függetlenül attól, hogy milyen eszközt is használ.
Kutatásaimban az előbbi két világ ütköztetésén dolgozom: a valósidejű grafikus programozás
lehetőségeit vizsgálom .NET C# környezetben.
Az egyik legismertebb grafikus API, az OpenGL C# nyelvi felhasználásának módjait
tanulmányozom, elsősorban valósidejű grafikai alkalmazások készítéséhez. Az OpenGL
önmagában is felhasználható multi-platform környezetben, ennek opcióit szeretném felmérni a
különböző keretrendszerekben. Cikkem fő témája, hogy hogyan készíthetünk C#-ban olyan
valósidejű OpenGL alkalmazás könyvtárakat, melyeket több C# támogatott platformon és
keretrendszerben is felhasználhatunk.
A sebesség és válaszidő kulcsfontosságú kérdés grafikus szoftverek esetében. Milyen
programozási konstrukciókkal, algoritmusokkal és architektúrákkal tudjuk a legoptimálisabb
teljesítmény elérni C# grafikus programokban? Cikkemben bemutatom, hogy a multi-platform
támogatás mellett különböző platformok, futtatókörnyezetek és fordítók, hogyan befolyásolják
a valósidejű teljesítményt.
Kulcsszavak: valósidő, grafika, OpenGL, C#, multi-platform
1. Bevezetés
A C# már nem az a Windows világba zárt programozási nyelv, melyet korábban
megismerhettünk. A .NET Core és Mono keretrendszereknek, valamint Xamarin könyvtárnak
köszönhetően könnyedén készíthetünk C# alkalmazásokat, melyek több platformra is
terjeszthetők [1]. A folyamatosan fejlődő modern fordítóprogramok és futtatókörnyezetek
újabb lehetőségeket tárnak elénk mind implementáció, mind teljesítmény terén.
A .NET Standard könyvtártípus [2] bevezetésével egységes módot definiáltak a platformok
közötti kódbázis megosztásához. Megfelelően absztrahálva, kódunk egy részét elhelyezhetjük
ebben a közös könyvtárban, melyet a különböző platformok projektjei között megoszthatunk.
Nagyobb közös kódbázis kialakításával csökkenthetjük a platformonként megvalósítandó
feladatok mennyiségét.
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Ebben a cikkben a felsorolt eszközök felhasználását mutatom be egy, az OpenGL alkalmazását
lehetővé tévő platformok között könnyen megosztható könyvtár elkészítésével. A könyvtár
elrejti az OpenGL funkcionalitást, tehát felhasználható anélkül, hogy a felhasználó projektben
szükség lenne az OpenGL könyvtárak referálására. Biztosít megjelenítőket, melyeket
felhasználhatunk az adott platformon a grafika megjelenítésére és egy osztályt melyből
származtatva programozhatjuk a grafikus alkalmazásunk működését, életciklusát,
hozzáférhetünk az Update és Render metódusokhoz. Az OpenGL inicializálásában és
használatában felmerülő platformspecifikus különbségeket elrejti a felhasználó elől. Tehát a
könyvtárral az OpenGL egyszerűen mégis alacsony szinten használható C# multi-platform
alkalmazások fejlesztéséhez.
2. OpenTK
A könyvtár implementálásához először magához az OpenGL funkcionalitáshoz kellett
hozzáférni. Az OpenGL megvalósítása jellemzően az operációs rendszerrel vagy a grafikus
gyorsító eszközmeghajtó programjával települ. A megvalósítás elérését C interfészeken
keresztül tehetjük. Több C# kötési könyvtár is készült, melyek elérhetővé teszik ezen
interfészeken keresztül OpenGL függvényeket és típusokat C# osztályok segítségével. A
legnépszerűbb és legelterjedtebb ezen kötési könyvtárak közül az OpenTK könyvtár, így én is
ezt alkalmaztam.
Az OpenTK elfed néhány kényelmetlenséget, melyet az OpenGL C/C++ nyelvekben való
használatában tapasztalhatunk. A generált kötéseknek köszönhetően nem kell kézzel vagy külső
könyvtár segítségével összegyűjtenünk az OpenGL függvénypointereket. A kötések
generálásához a beépített C# típusokat is felhasználták így alkalmazhatunk bool, int, float, tömb
és hasonló értéktípusokat a könyvtár felhasználásakor.
Az OpenTK a cikk írásakor a 3.0.1 verziónál tart, mely az OpenGL 4.6 és OpenGL ES 3.1
kötéseket tartalmazza. A nyílt forráskódú projekt elérhető a GitHub oldalán [3]. .NET
Framework projektbe referáláshoz a legegyszerűbb lehetőség a NuGet csomag beszerzése,
mely telepíti a projektbe a szükséges DLL állományokat. Xamarin Android projektek esetén a
NuGet csomagra sincs szükség, mert a szükséges állományok a részei a keretrendszernek és
közvetlenül referálhatók. .NET Standard és .NET Core projekttípusokhoz nem fordították le a
könyvtárat. Fejlesztés alatt áll a 4.0 verzió, mely már hivatalosan támogatni fogja a modern
.NET platformokat és kihasználja ezek futtatókörnyezetének lehetőségeit. Jelenleg az OpenTK
egy nem hivatalos verzióját használhatjuk ezen platformokon, a OpenTK.NetStandard
csomagot [4], mely a cikk írásakor a 1.0.7-prerelease verziónál tart. Ez a csomag a hivatalos
OpenTK könyvtár klónozva, majd lefordítva a modern .NET Standard platformra. A
könyvtáram a különböző OpenTK DLL-ek problémáit is elrejti a felhasználó elől.
2.1 Grafikus Kontextus
Az OpenGL inicializálását minden platformon specifikus módon kell végrehajtani. Szükség
van egy ablakra, megjelenítő felületre, melyre prezentálhatja a kirajzolás eredményét. Továbbá
inicializálni kell egy kontextust, melyhez köthetjük a grafikus erőforrásainkat. A kontextus és
megjelenítő együttesen alkotja meg a Swap-Chain dupla buffereléshez szükséges erőforrásait.
Az inicializáláshoz az OpenTK könyvtár biztosít osztályokat, melyekkel egyszerűen
létrehozható a megjelenítő a kontextussal együtt. Kézzel létrehozni már nem ilyen egyszerű,
ugyanis a kontextus létrehozásához szükség van egy natív ablak azonosítójára. Az ablak
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azonosítójának megszerzésére a C# menedzselt világában nem minden keretrendszer biztosít
megbízható lehetőséget.
Manapság az OpenGL legnagyobb hátránya a kontextusok kezelésének módja. A kontextust
aktiválni kell egy végrehajtási szálon. A végrehajtott OpenGL függvények az adott végrehajtási
szálon aktív kontextusban fognak végrehajtódni, tehát az adott kontextushoz kötött
erőforrásokat fogják felhasználni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az OpenGL grafikus
alkalmazást egyszerre csak egy végrehajtási szálon futtathatjuk. Lehet deaktiválni a kontextust
az adott szálon és aktiválni egy másikon, de ezek az utasítások nincsennek ingyen. Továbbá, ha
elfelejtjük egy szálon deaktiválni a kontextust, akkor kivételt fogunk kapni azon a szálon,
melyen aktiválni próbáljuk azt.
Ebből adódóan nem tudjuk kihasználni a több processzormagos rendszereink lehetőségeit,
továbbá a grafikus erőforrásaink élettartamának kezelését is megnehezíti. Natív és felügyelet
nélküli memóriaterületek (ide tartoznak az OpenGL grafikus erőforrások is) felszabadítását a
Dispose mintával implementálják. Így a felhasználó kézzel meghívhatja a Dispose metódust
(vagy használhat using blokkot) ezzel felszabadítva az erőforrást. Ha elmarad a Dispose hívása,
akkor a szemétgyűjtő fogja meghívni azt mikor a natív erőforrást kompozícionáló felügyelt
osztálypéldányt szabadítja fel. OpenGL erőforrások esetében ez nem használható, ugyanis a
szemétgyűjtő a Finalizer végrehajtási szálról hívja meg a Dispose metódust, melyen a kontextus
nem aktív. Az erőforrást felszabadító OpenGL hívások sikertelenek lesznek. Ez sajnos
ellehetetleníti a C++ nyelvből ismert RAII programozási stratégiának egyszerű használatát a
Dispose mintával.
2.2 .NET Framework, .NET Core és Mono
Az OpenTK könyvtár (és OpenTK.NetStandard csomag) segítségével eljuttathatjuk grafikus
alkalmazásunkat Windows, Linux és MacOS rendszerekre. Windows rendszeren a .NET
Framework és .NET Core alkalmazások formájában, Linux és MacOS esetében pedig .NET
Core és Mono keretrendszerek használatával. A .NET Core képes becsomagolni az alkalmazást
és minden függőségét egy hordozható csomagba, melynek futtatásához nincs szükség a
rendszerbe telepített futtatókörnyezetre (természetesen, így a csomag mérete jelentősen
növekszik).
A könyvtárban találhatunk egy GameWindow osztályt, mely inicializál egy ablakot és hozzá
grafikus kontextust. Az osztály automatikusan az adott platformon elérhető ablakkezelő
könyvtárakat fogja felhasználni. Események formájában hozzájuthatunk az életciklus Update
és Render fázisához, valamint különböző felhasználói interakciós eseményekhez, mint az egér
mozgás vagy a billentyűleütés.
A .NET Core natív CoreRT futtatókörnyezetet alkalmazó fordítási lehetőségét elveszítjük a
GameWindow osztály használata során, ugyanis olyan funkcionalitást tartalmaz a
megvalósítása, melyet a natív fordító jelenleg nem támogat. Egy nem hivatalos könyvtár
használata során ehhez hasonló hibákra sajnos számítanunk kell. Remélhetőleg a hivatalos
OpenTK 4.0 már megfelelő CoreRT támogatást fog nyújtani.
2.3 Android
Android rendszeren az OpenGL-nek csak a könnyített változata, az OpenGL ES érhető el. Tehát
az OpenTK.Graphics névtéren belül az OpenGL névtér nem elérhető, helyette az ES10, ES11,
ES20, ES30 és ES31 névterek használhatók. Ezen névtereken belül a GL statikus osztály
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ugyanúgy megtalálható a támogatott függvényekkel és ugyanúgy használhatók, mint OpenGL
esetében. Természetesen kevesebb függvényt érhetünk el, mint OpenGL esetében és néhány
függvény más típusú enumerátor paraméterekkel dolgozik.
A Xamarin könyvtárral terjesztett OpenTK DLL tartalmazza az AndroidGameView osztályt,
mely beágyazható az Android grafikus felületi elemei közé. Hasonlóan a GameWindow
osztályhoz, az AndroidGameView is hozzáférést biztosít az életciklus Update és Render
fázisaihoz és interakciós eseményekhez.
3. Közös .NET Standard könyvtár
Az OpenTK referenciákat és OpenGL funkciók használatát egy közös könyvtárban gyűjtöm
össze, melyet a célplatformok projektjei felhasználnak. Tehát a felhasználó a könyvtáron
keresztül férhet hozzá az OpenTK-hoz, mely elérhetővé teszi számára az OpenGL
funkcionalitást. Az OpenTK fentebb felsorolt platformspecifikus különbségeit elrejti a
könyvtáram. Így a könyvtárammal egyszerűbben inicializálható és használható az OpenGL C#
multi-platform grafikus alkalmazások fejlesztéséhez, mintha közvetlenül csak az OpenTK
könyvtárat használnánk fel. Továbbá a könyvtárammal teljes OpenGL grafikus alkalmazások
implementációja megosztható platformok között, így ugyanazt a grafikus alkalmazást két
utasítással (a megjelenítő példányosítása, majd a grafikus alkalmazás elindítása) egyszerűen
megjeleníthetjük bármilyen platformon.
A könyvtár egy .NET Standard 2.0 típusú projekt, mely minden modern .NET platformon
felhasználható. Célom volt, hogy az OpenTK könyvtárat ne legyen szükséges ezen projekten
kívül referálni, valamint a grafikus alkalmazást mindössze egy példány létrehozásával lehessen
inicializálni és megjeleníteni.
Ehhez egy GraphicsApplication absztrakt osztályt hoztam létre, melyből származtatva
megvalósíthatjuk az Init, Render, Update, valamint felhasználói interakciós metódusokat. Az
osztály segítségével implementálhatjuk a grafikus alkalmazásunk üzleti logikáját és annak
megjelenítését. A futtatáshoz szükség van egy megjelenítőre, amely Run metódusának átadva
az alkalmazást inicializálja, majd felváltva végrehajtja a frissítés és megjelenítés fázisokat. A
megjelenítő menedzseli a kontextust és annak aktiválását az alkalmazás végrehajtási szálán.
3.1 Multi-Target .csproj
A .NET Standard multi-platform mivoltából célom volt, hogy a könyvtár felhasználható legyen
.NET Framework, .NET Core, Mono és Xamarin projektekben is. Mivel a keretrendszerekben
különböző OpenTK DLL-t kell használnunk, ezért a .NET Standard könyvtár sem fordítható
egyetlen .NET Standard DLL-re. Minden platformhoz saját DLL-t kell előállítani, a megfelelő
OpenTK verzió referálásával. Ez a probléma az új .NET projekttípusok Multi-Target
funkcionalitásával feloldható.
Multi-Targeting során a projekt állományban megadható, hogy a projekt mely keretrendszert
használó projektekből referálható. Több keretrendszer megadása esetén az MSBuild
fordítórendszer mindegyik DLL állományát előállítja ugyanabból a kódból. A fordítórendszer
a .NET Framework .NET Standard és .NET Core környezetekhez biztosít azonosítókat. Oren
Novotny Multi-Target rendszert kiegészítő MSBuild.Sdk.Extras csomagját [5] felhasználva,
Xamarin, Universal Windows Platform és további Mono alapú keretrendszereket is
felsorolhatunk a támogatott platformok listájában.
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1. ábra: Multi-Targeting használata .NET Standard projektekben
Forrás: Saját szerkesztés
A könyvtárban megadott .NET Framework, .NET Core, .NET Standard, és MonoAndroid célok
lehetővé teszik, hogy a fordító a referált OpenTK könyvtárak verziói között elágazzon aszerint,
hogy éppen melyik keretrendszer DLL állományát fordítja, mindig a megfelelő könyvtárat
referálja. Továbbá, a fordítani kívánt forrásokat is szűrhetjük keretendszer szerint (például az
Android megjelenítőt nem szeretnénk asztali platformokra fordítani) és fordítási konstansokat
is definiálhatunk, melyeket a forrásokban felhasználhatunk.
Utóbbit legfőképpen a GLES konstans definiálására használtam, ugyanis az OpenGL és
OpenGL ES interfészek nem teljesen azonosak, egyes funkcionalitás más metódusokkal és
típusokkal érhető el. A fejlesztőkörnyezet figyelmeztet ezen eltérésekre, illetve legkésőbb az
adott keretrendszer DLL állományának fordításakor hibát fog eredményezni. Ezen eltéréseket
a GLSL konstans fordítási idejű vizsgálatával oldottuk fel [6].

2. ábra: Multi-Targeting csomag referenciák használata .NET Standard projektekben
Forrás: Saját szerkesztés
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4. Teljesítmény mérése
Windows rendszeren egyaránt használhatjuk a .NET Framework és .NET Core
keretrendszereket is. Valósidejű grafikus alkalmazás fejlesztésekor kulcsfontosságú kérdés a
teljesítmény mely meghatározhatja, hogy a két keretrendszer közül melyiket érdemesebb
választani.
A két eszköz teljesítményét két a könyvtárammal készített alkalmazással mértem össze, egy
grafikus kártya igényesebb sugárkövető alkalmazással és egy egyaránt processzort és grafikus
egységet igénybe vevő csővezeték generáló és megjelenítő alkalmazással. A sugárkövető
alkalmazással megállapítható, hogy egy minimális processzor oldali C# kódbázissal rendelkező
grafikus alkalmazás, mennyire érzékeny a keretrendszerek közti különbségre. A csővezeték
alkalmazás fokozatosan stresszeli a processzort is, egyre több transzformációs mátrix
kiszámítása és rajzolási utasítás kiadása szükséges.
Mérésket be-és kikapcsolt Vertikális Szinkronizáció mellett is végeztem. A mérésket .NET
Framework keretrendszer 64 bites módjában, .NET Core-t használva pedig FrameworkDependent Deployment (FDD) és win-x64 futtatókörnyezettel Self-Contained Deployment
(SCD) fordítási üzemmódok mellett futtattam. Az alkalmazás futtatáskor egy .CSV állományba
naplózza a statisztikákat. Rögzíti a képkockák elkészítéséhez szükséges végrehajtási időt (külön
CPU update, render, GPU és teljes képkocka időt is) és az átlag másodperceként megjelenített
képkockaszámot. A mérések során megfigyeltem, hogy a .NET Core FDD ugyanazokkal a
jellemzőkkel, de gyengébben teljesít a SCD csomaggal szemben. Ezért az elemzés során a winx64 SCD csomagot hasonlítottam össze a .NET Framework verzióval. Minden konfigurációval
5 tesztet futtattam.
A mérések .NET Framework 4.7.2 és .NET Core 2.1.106 verziókkal készültek Windows 10
17763.503 rendszeren.
Számítógép konfiguráció: i7 6700k, 16 Gb memória, GTX 980 Ti grafikus egység
4.1 Eredmények
4.1.1 Raytrace
A sugárkövető alkalmazásban a .NET Framework stabilabb és ezzel nagyobb teljesítményt tud
nyújtani. Ki-és bekapcsolt Vertikális Szinkronizáció mellett is magasabb az átlag
képkockaszám, ebből kifolyólag a képkocka előállításához is rövidebb idő szükséges. A .NET
Core lemaradása minimálisnak tűnik az átlagokat nézve, viszont a folyamatos valósidejű
teljesítményt figyelve súlyosabb a hátránya.

573

Raytrace VSync Ki
Átlag FPS
316
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NET Framework 64 bit

NET Core FDD

NET Core SCD win-x64

3. ábra: Átlag képkockaszám a Sugárkövető teljesítményteszt során kikapcsolt
Vertikális Szinkronizáció mellett
Forrás: Saját szerkesztés

Raytrace VSync Ki
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4. ábra: Átlag képkocka előállítási idő a Sugárkövető teljesítményteszt során kikapcsolt
Vertikális Szinkronizáció mellett
Forrás: Saját szerkesztés
A két keretrendszer egy-egy lefutásának képkocka előállítási idejét összehasonlítva láthatjuk,
hogy a .NET Framework tartja a kitűzött (vagy a grafikus egység által elérhető)
képkockaszámhoz szükséges előállítási rátát. Ezzel szemben a .NET Core grafikonja időnkénti
teljesítmény tüskéket mutat. Ezek a kiugrások több képkocka előállítási idejét is igénybe veszik
és ez rövid megakadás formájában a futó alkalmazáson is látható. Mivel ugyanaz a forráskód
fordul le mind a két platform esetén, ezért a jelenség oka valószínűleg a különböző
futtatókörnyezetek működésének különbségei. Ez akár a különböző OpenTK DLL
állományokra is visszavezethető, a .NET Core-t hivatalosan nem támogatja a csomag.
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5. ábra: Képkocka előállítási idő egy .NET Framework 64bit Sugárkövető teszt során
Forrás: Saját szerkesztés
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6. ábra: Képkocka előállítási idő egy .NET Core SCD win-x64 Sugárkövető teszt során
Forrás: Saját szerkesztés
4.1.2. Csővezeték
A csővezeték generáló és megjelenítő alkalmazás esetében átlagteljesítményben a .NET Core
produkál jobb eredményeket. A sugárkövető alkalmazásnál felismert teljesítmény tüskék itt is
megfigyelhetők, viszont a teljesítmény igényesebb CPU oldali feladatok gyorsabbak .NET
Core használata mellett. Egy-egy lefutás átlag képkockaszámát összehasonlítva láthatjuk, hogy
a teljesítmény igényesebb részeken a .NET Core magasabb képkockaszámot biztosít, mint a
.NET Framework.
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7. ábra: Átlag képkocka előállítási idő a csővezeték teljesítményteszt során kikapcsolt
Vertikális Szinkronizáció mellett
Forrás: Saját szerkesztés
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.NET Framework x64 és .NET Core SCD win-x64
Csővezeték VSync Be
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8. ábra: Átlag képkockaszám összehasonlítása egy .NET Framework 64 bit és egy .NET
Core SCD win-x64 Csővezeték teszt lefutása között
Forrás: Saját szerkesztés
5. Összegzés
A cikkben bemutatott C# eszközökkel lehetőségünk nyílik multi-platform környezetben
OpenGL valósidejű grafikus alkalmazások fejlesztésére. A különböző platformok kódja
minimális, a kódbázis jelentős része egy megosztott közös könyvtárba helyezhető, melyet
minden platformra külön DLL állomány formájában juttathatunk el.
Jelenleg valósidejű grafikus alkalmazások fejlesztéséhez a Windows rendszeren elérhető .NET
Framework és .NET Core keretrendszerek közül a .NET Framework a jobb választás. A
stabilabb folyamatos teljesítmény fontosabb a valósidejű alkalmazások esetében [7], mint az
egyes számításigényesebb fázisok gyorsabb végrehajtása.
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AZ UTÁNPÓTLÁS LABDARÚGÓK GYORSASÁGI
PARAMÉTEREINEK ÖSSZEFÜGGÉSEI A SPORTÁGI
KIVÁLASZTÁSSAL
Deli Balázs
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Sporttudományi és Testnevelési Intézet,
PhD hallgató, delibalazs93@gmail.com
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Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Sporttudományi és Testnevelési Intézet,
tanszékvezető, egyetemi docens, attam@gamma.ttk.pte.hu
Absztrakt
A labdarúgásban evidenciának számít a sportolók permanens, objektív megfigyelése,
monitorozása. A sportszakemberi társadalomban kiemelt kérdés az utánpótláskorú gyermekek
kiválasztása, és teljesítményük nyomon követése. Az utánpótlásképzésben állandóan változik
a sportágspecifikus felmérések adatállománya, illetve nincs rendszeresség a mérésekben sem.
Célkitűzésünk volt az utánpótláskorú labdarúgók gyorsasági paramétereinek nyomon követése,
továbbá a labdarúgó specifikus technikai elemekkel való összehasonlítása.
A vizsgálatban 26 fiatal labdarúgó vett részt (2007-ben születettek), akik rendszeresen
sportágspecifikus edzéseken vettek részt. Kutatásunk 4 éves nyomon követést (2015-2018)
foglalt magában, ahol az 5m-10m-30m-es sprintfutást, valamint labdás, illetve labdanélküli
agilitás tesztet mértünk. Méréseink alapján a labdarúgókat komplex pontszámmal jelöltük,
majd két kategóriacsoportra osztottuk (versenycsoport, illetve felzárkóztató csoport). A
labdarúgás fejlődését tekintve kialakítottunk egy új kiválasztási rendszert, ami kizárólag a
gyorsasági faktorokat (sprintképesség, agilitás) tartalmazta. Ennek alapján létrehoztunk egy új
csoportot, amit az eredeti versenycsoporttal hasonlítottunk össze. Az U9-es korosztály adatait
újra vizsgálva jelentős eltéréseket találtunk a gyorsasági besorolás, és az összpontszámok
között. Az adatok normalitásának megállapításához Kolmogorov-Smirnov próbát, a statisztikai
analízishez ANOVA tesztet alkalmaztunk.
A technikai elemek és a gyorsasági paraméterek összesített pontjainak átlagát összehasonlítva
nem találtunk eltérést (p=0,08) a verseny (108,42± 37,56) és a felzárkóztató (80,08±42,01)
csoportnál. A két csoport gyorsasági indexeinek összpontszám átlagai (fekete=19,23±8,16;
piros=18,85±7,66) között sem találtunk szignifikáns különbséget (p=0,902). Az újcsoport
(25,69±2,29) szignifikánsan magasabb (p=0,01) összpontszámot ért el a gyorsasági
kiválasztásunk alapján, mint az eredeti versenycsoport (19,23±8,16).
Eredményeink alapján elmondható, hogy a fiatal korban kialakult gyorsasági jellemzők
alapvetően befolyásolják a későbbi sportágspecifikus fejlődést, azonban az előző kiválasztási
kritériumok túlnyomórészt technikai dominanciát mutattak, háttérbe szorítva a gyorsasági
paramétereket, így beazonosítva a sporttehetséget a technikai tehetséggel, helytelenül.
Kulcsszavak: labdarúgás, utánpótlás, kiválasztás, gyorsaság, agilitás
1. Bevezetés, célkitűzés
A sportszakemberi társadalom kiemelt kérdése az adott sportág tehetséges gyermekeinek
megtalálása, nyomon követése és fejlesztése. Ebből adódóan fogalmazódott meg a következő
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kérdés, hogy milyen módszer szükséges az eredményes gyermekek kiválasztáshoz. A
sportszakemberi társadalomban kiemelt kérdése az utánpótláskorú gyermekek kiválasztása és
teljesítményük megfelelő nyomon követése. Manapság evidenciának számít a sportolók
permanens, objektív megfigyelése, monitorozása. A játékosok szubjektív megítélésén túl, az
extrém fizikai követelmények hatására, mind a túledzés, mind a teljesítményfejlesztés
szempontjából elengedhetetlen az objektív vizsgálati megközelítés. A hazai kiválasztási
rendszer, és az akadémiákon belül végzett teszteket tanulmányozva Csáki és munkatársai [1, 2]
megállapították, hogy szükséges lenne egy központilag determinált tesztrendszerre, ami
segítené a kiválasztást, a játékosok fejlődésének folyamatos nyomon követését vagy
visszamaradását, és ebből adódóan egy objektív központi adatbázissal is rendelkeznének a
szakemberek. Edzői tapasztalatok alapján elmondható, hogy nincs pontosan meghatározott
megfigyelési szempontrendszer a fiatal labdarúgók kiválasztásában. Mivel a gyermekek
biológiai érése változó, ezért nem tényszerű, hogy az a gyermek lesz később sikeres labdarúgó,
aki az adott életkorban a leggyorsabb vagy a sportágspecifikus elemeket a legügyesebben hajtja
végre, hiszen pubertás kort elérve az akcelerált és a retardált gyermekek közti különbségek
eltűnnek [3]. A jelen témában továbbra sincs egyetértés a megfelelő kiválasztási metodikát
illetően az labdarúgó utánpótlás körében. Szerettünk volna találni egy új irányvonalat a fiatal
labdarúgók kiválasztására vonatkozóan, ami a gyorsasági megnyilvánulásokra (agilitás,
sprintfutás) fókuszál, hiszen 8-9 éves korban a gyorsasági megnyilvánulások egyenesen
arányosak az agyi barázdáltsággal, ami az idegrendszer fejlődésével áll összefüggésben, ezáltal
gyorsabb mozgástanulásra lehet képes a gyermek [4]. Ezzel szemben a legtöbb
utánpótlásképzésben a technikai elemek felmérése volt domináns, ezáltal a technikai tehetséget
határozták meg a sporttehetséggel ellentétben.
Jelen vizsgálat célkitűzése volt az utánpótláskorú labdarúgók kiválasztási rendszerének
kizárólag gyorsasági oldalról való megközelítése. Továbbá az U9-ben kialakított fekete és piros
csoport újra tervezése egy fiktív csoport létrehozásával, amiben kizárólag a gyorsasági
paramétereket (sprintfutás, agilitás) vettük figyelembe. Ennek következtében a fiktív és fekete
(verseny) csoportot hasonlítottuk össze a gyorsasági paraméterek, valamint a labdarúgó
specifikus technikai elemek által. Ebben az eljárásban, a permanens nyomon követéssel
folyamatosan tudjuk alakítani a csapaton belüli csoportbontásokat, ezáltal biztosítva a homogén
környezetet, hiszen ebben az életkorban a kortárscsoportokhoz való kötődés is jelentősen
befolyásolja az egyén fejlődését.
2. Szakirodalmi áttekintés
Az elmúlt évtizedben jelentős fejlődésen esett át a sporttudomány labdarúgásra specializálódott
területe. A sport interdiszciplináris jellegéből adódóan a természet és társadalomtudományok
területei egyre szélesebb körben jutnak szerephez a XXI. századi labdarúgásban, amelyek
magában foglalják a sporttudomány szubdiszciplínáit (élettan, biomechanika, pedagógia,
pszichológia, szociológia, táplálkozástudomány, teljesítménydiagnosztika [5].
A sportszakemberek álláspontja a magyar utánpótlás nevelésről az, hogy kizárólag strukturált
és professzionális munka után lehet felzárkózni a nemzetközi szinthez [6]. Ebből kifolyólag a
sporttudománynak egyre nagyobb szerepet kell vállalnia a labdarúgás utánpótlás nevelésében
és strukturált vizsgálataival segítenie a magyar labdarúgást. A multidiszciplináris
sporttudományi kutatások széleskörű elemzései lehetőséget adhatnak meghatározni azokat a
kiemelt képességeket, melyek biztosítják a magasabb szinten történő versenyzést [7]. Az elmúlt
években a sportági dinamizmus fejlődését figyelembe véve, továbbá a felgyorsult, egyérintős
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játék felerősítette az említett mutatók folyamatos nyomon követését és elemzését [8]. Botek és
munkatársai [9] szerint az utánpótláskorú labdarúgók komplex vizsgálata (kardiorespiratórikus
rendszer, fizikai paraméterek, humánbiológiai alapok stb.) elengedhetetlen a tudatos,
progresszív fejlődés megteremtéséhez. A legjobb teszt a sportolók számára maga a verseny,
azonban nehéz elkülöníteni az egyes objektív paramétereket az egyéni teljesítmények
elemzésekor [10].
A tehetségkutatás kiindulási pontjaként Terman az intellektuális tehetséget jelölte, miszerint a
tehetség forrása pusztán a kiemelkedő intelligenciaszint [11]. Megállapíthatjuk, hogy az
intelligencia számos területen meghatározó fontosságú, azonban önmagában nem elég a
tehetség kibontakoztatásában. Ezen elvek mentén azokat a gyermekeket tekintették
tehetségesnek, akik egy, vagy több területen képesek kimagasló teljesítményt nyújtani. Renzulli
[12] „3 gyűrűs modelljében” integrálta az eddigi faktorokat és új tényezőket határozott meg: (i)
átlag feletti képességek, (ii) kreativitás, (iii) feladat iránti elkötelezettség. Ezt a modellt Mönks
kibővítette a társas környezettel, ami magába foglalta a családot, a kortársakat és az iskolát is
[13]. Ebből kiindulva Czeizel 4x2+1-es modellje szélesebb körben vizsgálta a tehetség
lehetséges indikátorait. Kiemelte a közvetlen társas kapcsolatokat, a társadalmi környezet
feltételrendszerét is, továbbá a modellje tartalmazott egy véletlenfaktort, amit sorsnak nevezett
[14].
A sporttehetséget tekintve az elméletalkotók a teljesítményt és az eredményességet helyezték
előtérbe, hiszen a sporttehetség a sportban való sikeresség feltétele, ami jelenkori indikátor,
vagy a jövőt tekintve előre jelző szerepet tölt be. Az elmúlt évek kutatási eredményei alapján
megállapítható, hogy az élsport megköveteli a sportolókkal szemben a kiemelkedő egyéni és
sportág-specifikus képességek mellett a magas szintű pszichikai és mentális képességeket is
[15]. A labdarúgó tehetségek kiválasztását tekintve a szakemberek között általános kérdés a
helyes eljárás meghatározása, valamint annak leghatékonyabb módszerinek alkalmazása. A
többdimenziós tehetség kiválasztás megközelítéseit egy ideig javasolták [16, 17, 18], azonban
a legtöbb labdarúgó klub kizárólag az edzői értékelések szubjektív adataira támaszkodnak [19,
20]. Kizárólag az objektív mérési adatokkal együtt lehet alkalmazni az edzői szubjektivitás
módszerét a tehetségek kiválasztásában, amihez további edzői továbbképzés szükséges [21,
22]. A labdarúgó utánpótlás kiválasztási rendszere nem tartalmaz kézzel fogható tudományos
bizonyítékot a multidimenzionális megközelítések előnyeit tekintve, szemben az általánosan
használt edzői értékelésekkel, valamint a teljesítményvizsgálatokkal. Ameddig nem kerülnek
összehasonlításra a multidimenzionális faktorok, az edzői vélemények, valamint a
teljesítményvizsgálatok, addig ez a kérdés továbbra is tisztázatlan marad [23]. Számos kutatás
alapján érvelhetnénk amellett, hogy a labdarúgó edzők kizárólag szubjektív érzések alapján
döntenek a tehetségek meghatározásáról, továbbá nem rendelkeznek pontos meghatározott
tehetségmodellel [24, 25, 26]. Azonban az edzők több dimenzióból is képesek információt
gyűjteni a játékosokról [27], továbbá egy szisztematikus, strukturált kritériumrendszer
segítségével még megbízhatóbb munkát képesek végezni a tehetség kiválasztás során [28, 29,
30].
A labdarúgásban a tehetségek kiválasztására szolgáló motoros teljesítménytesztek
eredményét a fiziológiai adatok és az általános motoros teljesítményének [7, 31, 32, 33],
valamint a technikai készségek [21, 34, 35] mérésével számos esetben kimutatták. A megfelelő
kiválasztáshoz elengedhetetlen a labdarúgás jelenkori jellemzőit ismertetni. A 21. századi
labdarúgás fizikai követelményeinek tulajdonságait vizsgálva a sportág 1200 aciklikus és 3-5
másodpercenként váltakozó mozgásformát tartalmaz, ahol 30-40 gyorsulási fázis és felugrás,
több mint 700 irányváltás [36] és további intenzív sportág-specifikus játékelem (lövés, cselezés,
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szerelés és test a test elleni ütközés) található [37]. A jelenkori technológia által létrehozott
mérkőzés- és teljesítmény-elemző rendszerek használatával megállapítható, hogy a nemzetközi
szinthez szükséges fizikai teljesítményhez 2-3 km-t kell magas intenzitású (> 25 km/h) futással
tölteni, valamint 800 métert sprintelve (> 20 km/h) [38, 39].
A futóteljesítmény leginkább rövid, gyors és sűrű intenzitású futásokkal (<10mp) jellemezhető,
amely számos irányváltást tartalmaz, ami a mérkőzéseken teljesített összes futómennyiség
közel 10%-a [40]. Megközelítőleg 90 másodpercenként 10-15 méteres sprintet hajtanak végre
az elit labdarúgók a mérkőzések folyamán [10]. Ezen megállapítások alapján arra
következtethetünk, hogy a gyorsasági képesség, a gyorsulás, valamint a 25km/h feletti futás
döntő jelentőséggel bír a nemzetközi labdarúgás színterén alkalmazott játékos-kiválasztás
kritériumrendszerében [5]. A gyakorlatban a profi kluboknál, a megfigyelők meghatározott
szempontrendszert követnek a kiválasztásnál, mint például: TABS (Technika, Attitűd,
Egyensúly, Gyorsaság), SUPS (Gyorsaság, Megértés, Személyiség, Készség), TIPS (Tehetség,
Intelligencia, Személyiség, Gyorsaság) [18]. Ebből is látszik, hogy mindegyik
szempontrendszer tartalmazza a gyorsasági tényezőt.
A hazai szelekciós rendszer két alapvető hibája a technikai készségek túlértékelése,
illetve a biológiai életkor figyelmen kívül hagyása, hiszen a sporttehetség nem egyenlő a
technikai tehetséggel [41]. A fiatal labdarúgóknál szoros összefüggés van a biológiai életkor és
a teljesítmény között, ami negatívan befolyásolhatja a kiválasztás sikerességét [42, 43, 44, 45,
46]. Több kutató munkája alapján elmondható, hogy a sportágspecifikus tesztelemek (pl.
technikai készségek) nagyobb prognosztikai érvényességet biztosítanak, mint az általános
motorikus teljesítménytesztek, bár az előbbi megbízhatósága általában alacsonyabb [47, 48].
Ezért a labdarúgásban a tehetségek kiválasztására szolgáló motoros teljesítménytesztek
összértékrendszere továbbra is vitatási kérdés [49]. A modern labdarúgást leginkább a
gyorsaság és az erő határozza meg, hiszen a játékosok gyorsabbak és mozgékonyabbak, mint
valaha [50]. Ez a megállapítás tovább erősödött az évek folyamán egészen mostanáig. Számos
tudományos munka emeli ki a gyorsaság és az agilitás fontosságát az utánpótlás labdarúgók
kiválasztási rendszerének kapcsán [51]. A manapság használt, és elfogadott megfogalmazás
szerint agilitásnak nevezzük az irányváltoztatásokkal, gyorsításokkal és lassításokkal
végrehajtott maximális intenzitású mozgást [52, 53]. Ez a megfogalmazás teljes mértékben
leírja a jelenkori labdarúgás legjellemzőbb sajátosságait, hiszen a labdarúgásban a sikeresség
egyik alapfeltétele a maximális intenzitású, gyors támadások végrehajtására való képesség [54].
A labdarúgásban alkalmazott agilitás tesztek, amelyek a gyorsulások, lassulások, irányváltásos
futások, robbanékonyság, fordulások kombinációját foglalják magukba, talán a leginkább
releváns és objektív sportág-specifikus pályatesztek [5]. Ehhez kapcsolódóan német profi
labdarúgók körében végzett kutatásból is kiderült, hogy a sikeres támadás befejezések egyik
legfontosabb tényezője a sprint [55]. A mérkőzések végkimenetelét leginkább a magas
intenzitású futások mennyisége és minősége dönti el. Ezek alapján a hirtelen, gyors
irányváltoztatás képessége kortól, nemtől és tudásszinttől függetlenül meghatározó
komponense a labdarúgó teljesítményének. [56, 57].
3. Alkalmazott módszerek
3.1. Vizsgált személyek
A vizsgálatunkban a részvétel önkéntes és anonim volt. Mivel kiskorú gyermekekről volt szó,
ezért a vizsgálat előtt kitöltettünk egy beleegyező nyilatkozatot a törvényes képviselőjükkel.
Nem ígértünk semmiféle anyagi, vagy más természetű juttatást a vizsgálatban résztvevő
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személyeknek. A vizsgálatban való részvételnek különféle feltételei voltak: az adott egyesület
2007-es születésű, rendszeresen labdarúgó edzésen megjelent gyermekei vehettek részt. A
kezdeti méréseken 42 játékos vett részt, ők mindannyian fiúk voltak. Az utolsó mérésen már
csak 26 játékos vett részt a lemorzsolódás miatt. Ebből kifolyólag azokat a játékosokat
értékeltük, akik mindegyik mérésen részt vettek.
3.2. A vizsgálat menete, helye és időpontjai
Erőnléti edzőként az egyesület által meghatározott felmérési protokollt követtük a felmérések
során, ezért a hozzánk tartozó szekció (2004, 2005, 2006 és 2007-es korosztály) eredményei is
a rendelkezésünkre álltak, azonban direkt módon az akkori U9-es (2007-es születésű
gyermekek) korosztályt választottuk ki, mivel ők voltak az első korosztály, akik az új képzési
terv szerint edzettek már a kiindulási ponttól kezdve. A teljes nyomon követéses vizsgálat négy
évet ölelt fel (2015-2018), ami 4 vizsgálati időpontot foglalt magába. Minden év szeptember
első hetében került sor a felmérésre, ami technikai elemeket (átadás jobb, bal és váltott lábbal;
labdaemelgetés jobb, bal és váltott lábbal) és gyorsasági paramétereket (5 méter, 10 méter és
30 méteres egyenes vonalú sprintfutás; agilitás labda nélkül és labdával egyaránt) tartalmazott
a korosztálynak megfelelően kialakított pontrendszer alapján. A kezdeti mérésük alapján az U9es labdarúgókat komplex pontszámmal jelöltük, majd ezek alapján két egyenlő létszámú (1313 fő) kategóriacsoportra osztottuk (fekete - versenycsoport, illetve piros - felzárkóztató
csoport). Ezen beosztás alapján megalkottunk egy fiktív csoportot, ami kizárólag a gyorsasági
paraméterek általi pontszámok alapján választottunk ki, majd ezt a csoportot hasonlítottuk
össze az eredeti versenycsoporttal. Az eredmények bemutatásánál kizárólag az U9-es
korosztályban mért eredményeket hangsúlyoztuk, hiszen a problémafelvetésünket önmagában
is igazolja.
3.3. Technikai elemek végrehajtása
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) Tehetségprogramjában meghatározott technikai
elemek felmérési tesztjeit alkalmaztuk [58]. Az átadás padra passzolt labdával zajlott. Hat
méterre a padtól kijelöltünk egy sávot (5 méter széles) két bójával, ami jelezte számunkra, hogy
mennyi sikeres kísérletet hajtott végre az adott játékos, fél alatt. Kizárólag az a kísérlet volt
sikeres, amely az adott lábbal (jobb, bal, váltott) végrehajtott, és a labda a kijelölt sávon
áthaladt. Minden játékosnak fél perce volt teljesíteni az adott feladatot, amit digitális
időmérővel mértünk. Két kísérletből a legjobb eredmények kerültek rögzítésre. Mindenkinek
lehetősége volt egy próbára a mérések előtt (1. ábra).
A labdaemelgetésnél (dekázás) kijelöltünk egy 4x4-es négyzetet, ebben kellett a feladatot
végrehajtani. Mindenkinek egy próba után két lehetősége volt a lehető legjobb eredményt
elérni. Maximálisan tíz pontot lehetett elérni, amihez legalább 50 sikeres labdaemelés volt
szükséges. Nulla pontot kapott, aki nem érte el az 5 sikeres labdaemelgetést, és ennek
megfelelően értékeltük az eredményeket (1. ábra)
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1. ábra: Technikai elemek ábrázolása
Forrás: Magyar Labdarúgó Szövetség – Tehetségprogram, 2015
3.4. Sprintfutás (5-10-30m) és agilitás teszt
Az egyenes vonalú sprintfutásokat bemelegített állapotban hajtották végre a játékosok (2. ábra).
Mindenkinek 2 kísérlete volt, amit egy bemelegítő próbakör előzött meg. A vizsgálat során 5
méter, 10 méter és 30 méteres távot is rögzített a fotocellás mérőkapukból álló eszköz (OXA
Starter+, Magyarország).

2. ábra: 5-10-30 méteres sprintfutás - pályateszt
Forrás: Magyar Labdarúgó Szövetség – Tehetségprogram, 2015
Az agilitás mérésére az MLSZ Tehetségprogramjában meghatározott tesztet
alkalmaztuk (3. ábra). A pályatesztet labdával és labda nélkül is végrehajtották a játékosok.

584

Szintén két kísérlet állt rendelkezésükre, amit egy próba előzött meg. Hasonlóan a többi
felméréshez, itt is a legjobb eredményt detektáltuk, amelyekhez a Német Labdarúgó Szövetség
által készített adatok szolgáltak referenciaértékként [59].

3. ábra: Agilitás pályateszt
Forrás: Magyar Labdarúgó Szövetség – Tehetségprogram, 2015
3.5. Fiktív csoport létrehozása
Az előzetes csoportbontásokat alapul véve létrehoztunk egy új, fiktív csoportot, ami kizárólag
a gyorsasági indexeket foglalta magába. Ennek segítségével egy új kiválasztási rendszert
hoztunk létre és különféle statisztikai tesztekkel hasonlítottuk össze az eredetileg meghatározott
fekete (verseny) csoporttal, továbbá szignifikáns különbséget kerestünk a két csoport között.
3.6. Adatok feldolgozása
Az adatok feldolgozásához az OriginPro 2016 statisztikai programot vettük segítségül. A az
adatok normalitását Kolmogorov-Smirnov teszttel vizsgáltuk, majd páros T-próbát, és ANOVA
tesztet futtattunk le, ahol szignifikáns különbségeket kerestünk a fekete és a fiktív csoport
adathalmazai között. Szignifikancia szintnek a p<0,05 állapítottuk meg. Az eredményeket
Microsoft Excel (2016-os változat) program segítségével ábrázoltunk.
4. Kutatási eredmények és megbeszélés
Az eredmények bemutatása során, a nyomon követéses vizsgálatunkban kialakított fekete, piros
és az általunk megalkotott fiktív csoportokat hasonlítottuk össze és kerestünk összefüggéseket,
valamint különbségeket a csoportok között.
Elsőként a technikai elemek és a gyorsasági paraméterek összpontszámainak átlagát
hasonlítottuk össze a fekete és a piros csoportnál a kezdeti mérés során (U9). A diagramról (4.
ábra) leolvasható, hogy a fekete csoport átlagosan 108,42±37,56 pontot, míg a piros csoport
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80,08±42,01 átlagpontot ért el a technikai elemek és a gyorsasági faktorok összértéke alapján.
A két csoport közötti szignifikáns eltérést nem találtunk (p= 0,08).

4. ábra: Kezdeti csoportbontás (U9) - A technikai elemek és a gyorsasági paraméterek
összpontszámai alapján.
A kezdeti csoportokat figyelembe véve a fekete csoport 19,23±8,16 pontot ért el, ezzel szemben
a piros csoport 18,85±7,66 pontot szerzett átlagosan. A gyorsasági paraméterek
összehasonlítása alapján elmondható, hogy nincs szignifikáns különbség a két csoport között
(p=0,902), sőt szinte alig van különbség a gyorsasági indexeket tekintve (5. ábra).

5. ábra: Kezdeti csoportbontás (U9) - A gyorsasági paraméterek összpontszámai
alapján.
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Ezeket az eredményeket figyelembe véve a kiválasztási rendszer inkább a technikai
tehetséget veszi alapul a sporttehetség helyett [41], ami rendkívül félrevezető lehet a
fejlődésüket tekintve. Annak ellenére, hogy a biológiai életkor pozitívan korrelál a futás
sebességével [44, 45, 46, 60]. Mendez-Villaneueva és munkatársai szintén erős összefüggést
találtak a biológiailag érettebb utánpótláskorú játékosok és a maximális futógyorsaság között
[61]. Az agilitás bevonásával ezt a hibafaktort lecsökkentettük, hiszen azok a játékosok, akik a
biológiai életkoruk alapján elmaradottak, azok is képesek voltak bekerülni a fiktív csoportba,
ami az új versenycsoportot jelentette. A labdás végrehajtás viszont enged következtetni
bennünket a technikai tudásra is, hiszen azok a gyermekek, akik kevésbé ügyesek, azok nem
képesek jól teljesíteni a labdás agilitás teszten.
A fiktív csoport létrehozása után összehasonlítottuk a fekete csoport gyorsasági
paramétereivel (6. ábra). Szignifikánsan magasabb pontszámot értek el a fiktív csoport tagjai a
gyorsasági faktorokat tekintve (#p=0,01), ami evidenciának számít, hiszen a fiktív csoport a
gyorsasági kritériumok által került meghatározásra. Ennek ellenére nagy jelentőséggel bír,
hiszen átlagosan 6,46 pont a különbség a két csoport között, ami azt jelenti, hogy több olyan
játékos került be a kezdeti fekete (verseny) csoportba, aki valószínűsíthetően csak a technikai
elemekben volt jobb a piros csoport tagjainál. Ez a megállapítás szintén a sporttehetség téves
beazonosítására vezethető vissza. Hasonlóképpen szignifikáns különbséget találtunk a
sprintképesség (5-10-30 méter) felmérésénél a fiktív (FF) és az eredeti verseny csoportot (F)
vizsgálva U9-es korban. Az 5 métert tekintve p=0.01, a 10 métert tekintve p=0.02 és a 30
méternél is p=0.03 szignifikancia értéket kaptunk.

N=26
6. ábra: Fiktív (FF) és fekete (F) csoport összehasonlítása – gyorsasági paraméterek
alapján.
#: szignifikáns különbség vs. F csoport (p<0,05) között.
A gyorsasági paraméterek meghatározó szerepet töltenek az utánpótlás labdarúgó
gyermekek kiválasztásában, hiszen a leszűkült tér és idő, ami a modern labdarúgást jellemzi,
rendkívül magas számú gyorsasági megnyilvánulásokat követel már fiatal korban is [36, 40].
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Következtetésként a mai értelemben vett labdarúgás nagyon magas motoros képességszintet
követel meg hossztávon [5], amit már gyermekkorban is kiemelten fejleszteni kell. Ha a fiktív
csoport U9-es sprint eredményeit összehasonlítjuk a nemzetközi szakirodalmak
adatállományával, akkor a következőket kapjuk: Deprez és munkatársai 146 U13-as elit
labdarúgót vizsgált és 5m-es sprintfutás során átlagosan 1,24 másodperces eredményt detektált,
ellenben a mi fiktív csoportunk (N=13) U9-ben 1,09 másodperces átlageredményt ért el [62].
A látványos különbség főként a mozgásfejlődés eltérő szakaszaival magyarázható [4]. Goto és
munkatársai 22 fiatal labdarúgót (9.1 ± 0.2 év) vizsgált 5 és 10 méteres sprintfutás kapcsán és
a következő eredményeket kapták: 5 méteren 1.15 ± 0.04 másodperces, 10 méteren 2.04 ± 0.07
másodperces átlageredményt értek el. A fiktív csoportunk jobb eredményt ért el (5 méter: 1,09
± 0,03 másodperc; 10 méter: 1,96 ± 0,05 másodperc) [63].
Összességében elmondható, hogy sportági kiválasztást tekintve, beleértve a labdarúgást
is, meg kell határozni a sportági követelményprofilt, a kiválasztási ismérveket, a kiválasztási
mutatókat. Ezt követően a tehetséggondozás, tehetségfejlesztés folyamatában permanens
kontrollvizsgálat szükséges, amivel a beválás folyamatát ellenőrizni tudjuk [64]. Az általunk
kialakított kiválasztási szempontrendszer, ami a gyorsasági paramétereket (sprintfutás, agilitás
labdával és labda nélkül) veszi alapul, megfelelően alkalmazható fiatal labdarúgók
kiválasztásában, hiszen elkerülhető a technikai tehetséggel való téves azonosítás, továbbá
tartalmaz sportágspecifikus elemeket is, amely további visszacsatolást tartalmaz az edzők
számára (labdás agilitás teszt). A fizikai képességek mellett több kutatás alátámasztja a kognitív
képességek (döntéshozatal, anticipáció) fontosságát a sikeres kiválasztásban [41, 65, 66, 67].
Kiemelten fontosak a motivációs, az önkéntes, valamint az önszabályozó készségek [68, 69].
Különösképpen az elit ifjúsági labdarúgó játékosok tehetségéről alkotott edzői felfogásban a
pszichológiai jellemzők prioritást élveznek [26].
Zárógondolatként, a sikeres kiválasztás egy összetett mechanizmus, ami magába
foglalja a gyorsaság, az agilitás, a robbanékonyság, az állóképesség, a sportágspecifikus
képességek, valamint az abszolút antropometriai paraméterek jellemzőit, amelyek kiemelt
szerepet töltenek be a potenciális tehetségek kiválasztásában is [7, 62].
5. Összefoglaló
A labdarúgásban evidenciának számít a sportolók permanens, objektív megfigyelése,
monitorozása. A sportszakemberi társadalomban kiemelt kérdés az utánpótláskorú gyermekek
kiválasztása, és teljesítményük megfelelő nyomon követése. Az utánpótlásképzésben állandóan
változik a sportágspecifikus felmérések adatállománya, illetve nincs rendszeresség a
mérésekben sem. Jelen vizsgálat célkitűzése volt az utánpótláskorú labdarúgók körében egy új
kiválasztási rendszer megalkotása és tudományos alátámasztása, ahol kizárólag gyorsasági
paramétereket (sprintképesség, agilitás labdával és labda nélkül) vettünk figyelembe.
A vizsgálatban 26 fiatal labdarúgó vett részt (2007-ben születettek), akik rendszeresen
sportágspecifikus edzéseken vettek részt. Kutatásunk 4 éves nyomon követést (2015-2018)
foglalt magában, ahol az egyesületi protokollt követve felmértük az 5m-10m-30m-es
sprintfutást, a labdás, illetve labdanélküli agilitás tesztet, valamint labdarúgó specifikus
technikai elemeket is. Méréseink alapján a labdarúgókat komplex pontszámmal jelöltük, majd
ezek alapján két kategóriacsoportra osztottuk őket (fekete - versenycsoport, illetve piros felzárkóztató csoport). Kutatásunkban minden alkalommal fotocellás mérést alkalmaztunk. A
labdarúgás fejlődését tekintve kialakítottunk egy új kiválasztási rendszert, amely kizárólag a
gyorsasági faktorokat (sprintképesség, agilitás) tartalmazta. Ennek alapján létrehoztunk egy új
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fiktív csoportot, amit az eredeti fekete (versenycsoport) csoporttal hasonlítottunk össze. Az
adatok normalitásának megállapításához Kolmogorov-Smirnov tesztet, a gyorsasági indexek
összehasonlításához páros T-próbát és ANOVA tesztet alkalmaztunk.
Eredményeink alapján a kezdeti kiválasztási rendszer a sporttehetséget a technikai
tehetséggel azonosította, helytelenül, ami alapján visszatekintve a kiindulási mérésre (U9),
jelentős eltéréseket tapasztaltunk a gyorsasági besorolás, valamint az összpontszámok között.
A technikai elemek és a gyorsasági paraméterek összpontszámainak átlagát összehasonlítva a
fekete (108,42± 37,56) és a piros (80,08±42,01) csoportnál, azonban szignifikáns eltérést nem
találtunk a két csoport között (p= 0,08). A két csoport gyorsasági paraméterinek összpontszám
átlagai (fekete=19,23±8,16 pont; piros=18,85±7,66 pont) között sem találtunk szignifikáns
különbséget, ami ismételten alátámasztja a sporttehetség téves meghatározását a kiválasztási
rendszert illetően (p=0,902). Az általunk létrehozott fiktív csoport (25,69±2,29 pont)
szignifikánsan magasabb pontszámot ért el a gyorsasági kiválasztásunk alapján, mint az eredeti
fekete (19,23±8,16 pont) csoport (p=0,01). Az eredmények alapján arra következtettünk, hogy
az előző kiválasztási kritériumok túlnyomórészt technikai dominanciát mutattak, háttérbe
szorítva a gyorsasági paramétereket, aminek a szenzitív időszaka is erre az életkorra tehető.
Eredményeink alapján elmondható, hogy a fiatal korban kialakult gyorsasági jellemzők
alapvetően befolyásolják a későbbi sportágspecifikus fejlődést.
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PERSONAL BRANDINGRE ÉPÍTŐ MARKETING
STRATÉGIA A SPORTBAN
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Absztrakt
A sportban a teljesítmény növelése mellett egyre inkább kiemelt figyelmet kap a márkaérték
gyarapítása is. Napjainkban nincs olyan világszinten is népszerű sportoló, aki ne rendelkezne
valamilyen közösségi felülettel és elenyésző azon emberek száma, akik ne követnének másokat
legalább egy ilyen platformon. A szponzorok, partnerek mellett a kutatók is törekednek a
brandeket befolyásoló faktorok folyamatos monitorozására és értékelésére. Különös tekintettel
arra, hogy már olyan kvantitatív rangsor is létezik, ami a sportvilág legbefolyásosabb neveit; a
csapatokat, ügynökségeket, márkákat és játékosokat egyaránt és folyamatosan vizsgálja. Az
hogy ebben a listában több magánszemély is helyet kapott bizonyítja, hogy a sportolóknak
kifizetődő a személyes márkájukra figyelmet fordítani, és ez egyben a velük partneri
kapcsolatban álló cégek jól felfogott érdeke is. Minden innovatív, versenyelőnyt biztosító ötlet
számít, ezért is döntöttem én magam is egy újszerű marketing stratégia vizsgálata mellett. A
personal brand (személyes márka) nem nevezhető teljesen ismeretlennek, mégis az erre
alapozott és megfelelően felépített kommunikációs tervezés átütő sikereket biztosíthat egy
sportcsapat márkaértékének növelésében. A szakirodalom áttekintése után javaslatot teszek a
célzott marketing stratégia reklámozandó alanyának kiválasztására egy sportcsapaton belül,
hiszen ez az elsődleges kulcs a sikerhez. Kritikus eleme a folyamatnak megtalálni azokat a
jellemvonásokat, amiket figyelembe kell venni a megfelelő személy keresése során. Ha a
kiválasztás megtörtént, személyreszabott tervet kell készíteni az adott sportoló integrált
reklámozására a csapat marketing csatornáin keresztül. Ehhez a népszerűsítéshez megalapozott
ajánlásokat fogalmazok meg az alkalmazható eszközökkel kapcsolatosan. Megfigyelésem
során azonban olyan faktort is keresek, amely összemérhető a kiválóság, mint emberi jellemző
interakciót generáló erejével. Ez az útmutató mind a csapatok, azok marketingesei és a további
kutatások számára is kiindulási alapként szolgálhat.
Kulcsszavak: sportmarketing, personal, branding, reklám, stratégia
1. Bevezetés
A márkaérték szerepét a sportban, talán a legtalálóbban egy közelmúltban megjelent üzleti
kutatás tükrözi. A Forbes 2017 februárjában előrukkolt saját fejlesztésű mutatószámával, a
SportsMoney Indexszel (SMI). A magazin a sportvilág legbefolyásosabb neveit vizsgálta,
amikor kvantitatív rangsorát összeállította. „Az SMI jelentősége abban rejlik, hogy nem csak
azt mutatja meg, kik az iparág legfontosabb szereplői, hanem azt is, hogy miért.“ - ahogy ezt
Mike Ozanian, a Forbes Media asszisztens szerkesztője fogalmazta meg. A lista pedig
folyamatosan módosul a friss értékelések, együttműködések függvényében. A módszertanról
annyit lehet tudni, hogy a Forbes figyelembe veszi az adott szereplő saját kategóriáján belüli
üzleti teljesítményét, valamint azt is, hogy hogyan kapcsolódik az adott „név” a sport
ökoszisztémájának más központi résztvevőihez (Forbes, 2017). A jelenlegi top 10-es listán első
helyen a Nike (sportmárka) áll, őt a Pepsi (italmárka) és a Barcelona (futballcsapat) kíséri a
dobogón, majd pedig sorrendben LeBron James (kosárlabdázó), Cristiano Ronaldo (futballista),
Lionel Messi (futballista), Real Madrid (futballcsapat), Budweiser (italmárka), Creative Artists
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Agency (ügynökség) és a Golden State Warriors (kosárlabdacsapat) következnek (Forbes,
2018).
A Forbes törekvése a számszerűsíthető márkaértékek létrehozására, és az, hogy az ezen alapuló
rangsorban több magánszemély is helyet kapott azt bizonyítja, hogy a sportolóknak kifizetődő
a személyes márkájukra figyelmet fordítani, és ez egyben a velük partneri kapcsolatban álló
cégek jól felfogott érdeke is.
2. Szakirodalmi áttekintés
Már a 90-es években az újságok címlapján virított, hogy Jordan, mint sztársportoló nyugdíjba
vonul, Jordan, mint márka pedig megszületik. A Nike különös figyelmet fordított arra, hogy
szponzorációra szánt pénzeit ne kizárólag az élsportolók aktuális teljesítményének megfelelően
ossza szét, hanem az atléták személyes márkáját is figyelembe vegye. Az ezredfordulót
megelőzően még csak a bevételeinek körülbelül 5%-át köszönhette a Nike a Jordan divíziónak,
ami kezdetben még csak kizárólag kosárlabdázók számára gyártott termékeket. Már akkor
mefogalmazta feltevését a részleg vezetője, hogy Jordan „bűvköre” jóval túlmutat a
kosárlabdán, vagy a saját nemén, faján esetleg korán és ennek köszönhető, hogy a vonzerereje
később is megmaradhat majd. Kiemelte, hogy marketing szempontból nekik “Michaelre”, mint
emberre kell koncentrálniuk és ezen belül is a kemény munkájára, elhivatottságára,
kiválóságára és felkészültségére. Azaz a fókusznak át kell kerülnie arról, hogy tud-e 40 pontot
szerezni egy mérkőzésen, arra hogy a megfelelő jellemvonásoknak köszönhető, hogy
egyáltalán szerezhet 40 pontot a csapatának. (Friedman, 1999.)
A 2000-es évek elején pedig egy másik cikk is foglalkozott a sportolók márkaépítésének és
együttműködéseinek kérdéskörével. (Gray, 2003.) Gray (2003) felvetése abból a helyzetből
indult ki, amikor még Roy Keane és David Beckham egyaránt a Manchaster United
futballcsapat játékosai voltak. A két játékos azonban teljesen eltérő teljesítményt mutatott a
pályán kívül. Beckham a Vodafone eladásait sikeresen növelte 50.000 darab Live! telefonnal 3
héttel azután, hogy reklámozni kezdte a készülékeket, míg Keane ezzel szemben kifejezetten
kellemetlen helyzetbe hozta a 7-Up üdítőital márkát, miután botrányos körülmények között
távozott csapatától, épp a világbajnoki döntő előtt. A szerző szerint ez a példa is megerősíti,
hogy a sportolókkal kötött szponzori szerződések kiválóan működhetnek és sikerre vihetnek
akár teljes cégeket. Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy az egyik legnagyobb kockázatot is
az ilyen típusú egyezségek jelentik, hiszen a képletbe bekerül az emberi tényező. Rendkívűl
alaposan kell tehát kiválasztani a megfelelő „arcot” a márkához vagy a termékhez. Ehhez pedig
Gray (2003) nélkülözhetetlennek tartja a személyes találkozók alkalmával való mélyebb
ismerkedést. Ezenfelül pedig kiemelten tanácsos figyelmet szentelni a cél megfogalmazásának
és annak, hogy hogyan tervezzük mérni az eredményességet.
Gerritsen – van Rheenen (2017) 1068 különböző golf-, tenisz-, és pályamenti (különösen futó)
sporteseményt vizsgált meg kutatása során. Azt kívánták feltárni, hogy a sportolók sikeres
szereplése és az őket támogató márkák pénzügyi megtérülése hogyan függ össze. Úgy találták,
hogy szignifikánsan pozitív kapcsolat van a versenyen elért győzelem és piaci megtérülés
között, már ami a szponzoráló ruházati márkákat illeti. A szerzők kutatásukkal felhívják a
figyelmet arra, hogy a sportolók egyéni teljesítményére érdemes különös figyelmet fordítani,
hiszen ezek begyűrűznek a velük kapcsolatban álló partnerek (pénzügyi) sikerességébe és
ezáltal a brandjükbe is.
Geurin-Eagleman – Burch (2015) az olimpiai sportolók személyes megjelenését vizsgálták az
Instagramon, valamint azt, hogy az atléták hogyan használják ezt a platformot, mint
kommunikációs és marketing eszközt arra, hogy megteremtsék a saját márkájukat.
Kutatásukból kiderül, hogy az általuk vizsgált sportolók leggyakrabban a magánéletükkel
kapcsolatosan osztanak meg képeket. A rangsor második helyén (számszerűsítve mégis távol a
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legnépszerűbb kategóriától), az üzleti (esetükben sportolói) témájú felvételek végezetek. A
kutatók eredményei azt mutatják, hogy a legtöbb kommentet a személyesebb jellegű posztok
váltják ki a követőikből, likeok számát tekintve viszont az atléták sportéletéhez köthető képek
győzedelmeskedtek. Az egyik legfontosabb megállapítása az volt a szerzőknek, hogy a
sportolóknak érdemes különböző témájú tartalmakat gyártani, hiszen azok akik változatos
posztokat osztanak meg, sokkal nagyobb elköteleződést váltanak ki a követőikből. Az pedig
már csak hab a tortán, hogyha maga a sportoló is szerepel a képen. Amikor a vizsgált sportolók
közül valaki nem csak a saját szemszögéből örökített meg egy pillanatot, az pozitívan
befolyásolta az érkezett likeok és kommentek számát. A kutatók arra a megállapításra jutottak,
hogy nagyobb követői elköteleződés építhetnek ki azon sportolók akik posztolnak saját
sportáguk és hivatásuk témakörében. A szexuális töltetű képek ugyan nem voltak gyakoriak a
kutatók által vizsgált atléták esetében, mégis amikor felbukkantak kiugróan magas
interakciókat értek el a követőknél. A szerzők erre vonatkozóan azt a megállapítást vonták le,
hogy rövid távon ugyan hasznosnak bizonyulhat az ilyen témájú képek közzététele, azonban a
sportolók hosszútávú branding stratégiájával (ami lehetővé teszi, hogy egy sportoló neve az
aktív élsportolói évek után is fent maradjon például) nem feltétlenül egyeztethető össze. Az
atléták márkájának stratégiai építése, nem csak a sportoló iránti nagyobb elköteleződést
eredményezi, hanem a sportszervezeteknél, eseményeknél is megtérülhet ez a fajta befektetés,
a jegyértékesítés, tagságok és partnerségek révén. Míg a múltban jellemzően a sportolókról
alkotott képet a mainstream média határozta meg, addig ma már a sportolóknak és a
sportszervezeteknek is egyedülálló lehetőségük van “saját közsszereplőket” és márkákat építeni
az új médiumokon keresztül.
Egyre inkább jellemző tendencia az is, hogy a sport területén is túlmutat az élsportolók
befolyásoló ereje. Már nem csak közvetítő szerepük van a brandek és a fogyasztók között,
hanem ők maguk is „márkává válnak”. Ennek köszönhetően megjelentek olyan ügynökségek,
amely kifejezetten elit sportolók, edzők, vezetők és rangos sportszervezetek (személyes)
márkáját hivatottak menedzselni. Ez a fajta brandépítés azért is kifejezetten fontos a sportolók
szempontjából, mert teljesítményük kiszámíthatatlan, így már jóval pályafutásuk vége előtt, de
legkésőbb karrierjük befejeztével a márkaértékükre szeretnének hagyatkozni, már ami a
bevételeiket illeti. Egyszerűnek tűnhet a nyert játszmákra és rekordokra építeni, hiszen ki ne
szurkolna egy jól teljesítő sportolónak?! Azonban ezek az eredmények elkerülhetletlenül
csökkeni kezdenek, így más márkaépítési stratégiákat is fontolóra kell venni.
Arai és mtsai (2014) tanulmányukban feltárják az atléták márkanevének konstrukcióját és
javaslatot tesznek az atléták márkaépítésének koncepcionális modelljére. A szerzők a “sportoló
márkát” úgy definiálták, mint “magát a sportoló közszereplőt, aki saját nevét, arcát vagy más
márkalemeit felhasználva saját, egyedi szimbolikus jelentéssel és értékkel rendelkezik”. Az
atléták márkaképének koncepcionális modellje Arai és mtsai (2014) szerint három dimenzióból
és tíz aldimenzióból épül fel.
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1.ábra: Atléták márkaépítésének koncepcionális modellje
Forrás: Saját szerkesztés Arai és mtsai (2014) tanulmánya alapján, 2019.
Az első dimenzió maga a teljesítmény, ami a sportoló sportteljesítményével kapcsolatos
jellemzőit foglalja magába. A dimenzión belül elkülöníthető
a szakértelem, ami az egyén sporttal kapcsolatos képességeit foglalja magába (milyen
a nyerési aránya, birtokolt képességei, szakértelme a saját sportágában)
a versenyzésének stílusa, ami a sportoló versenyhelyzetben való viselkedésének
sajátos jellemzőit öleli fel
a sportszerűség, azaz hogy mennyire erényes a viselkedése (fair play, játék iránti
tisztelet),
valamint a versengés, hogy milyen a magatartása a riválisaival szemben.
A második dimenzió a szerzők olvasatában a sportoló külsőleg vonzó megjelenése. Ezen belül
az első aldimenzió a fizikai vonzerő, az atléta azon fizikai tulajdonságai, amit a nézők
esztitikusnak és kellemesnek találnak
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a második a szimbolizáció, hogy a sportolónak milyen a személyes stílusa és védjegye,
mi az amit képvisel
a harmadik pedig a testi edzettség, azaz hogy a sportjának megfelelően milyen
testalkattal rendelkezik az atléta.
A harmadik dimenzió a piacképes életmód aldimenzióit különíti el, úgy mint
az élettörténetet, aminek a pályán kívül is vonzónak és érdekesnek kell lennie,
közvetítenie kell egy üzenetet és a sportoló személyes értékeit
a második aldimenzió szerint az atlétának példaképnek is lennie kell, amit etikus
viselkedéssel és a társadalom általános elfogadásával érhet el
a harmadik összetevő pedig a sportoló kapcsolatokhoz való hozzáállását hangsúlyozza,
azaz hogy a rajongókkal, nézőkkel, szponzorokkal és a médiával milyen interakciókba
kerül.
A személyes márkaépítés fogalma nem nevezhető teljesen újkeletűnek, definiálásához mégis
szükséges áttekintenünk a vele kapcsolatos alapfogalmakat. A márka maga a név, megjelölés,
szimbólum, dizájn, vagy ezek kombinációja, melynek célja, hogy a termék vagy szolgáltatás
megkülönböztethető legyen a versenytársakétól (Kotler – Keller, 2006). A márkázás pedig
ennek a brandnek a létrehozását jelenti (Moore – Reid, 2008). Már az előző évszázadban
hivatkoztak a personal brandre, úgy mint „a márka, amit ÉN-nek hívnak” (Peters, 1997). Ennek
építése az a tervezett folyamat, mely során az emberek márkaértékének áruba bocsátására
tesznek erőfeszítéséket (Brooks – Anumudu, 2016).
Pifer és mtsai (2015) kiemelte, hogy érdemes lehet kutatni a stadion vonzerejét, a logókat, a
főedzőt annak érdekében, hogy megértsük, mi váltja ki a nézőkből az elköteleződést és a
lojalitást, de itt az ideje a figyelmünket a sztársportolók irányába fordítani. Hiszen például egy
klub márkaértékét a csapat brandje határozza meg, ami pedig megkülönböztetésen alapul.
Ehhez a differenciáláshoz nagyban hozzájárulnak maguk a játékosok, a tanulmányok mégis
homályosak a témával kapcsolatosan. Zavarbaejtő a kiaknázatlan volta ennek a kutatási
területnek, különös tekintettel arra, hogy a profi csapatok költségvetésük nagy részét a
játékosok bérére és az igazolásokra fordítják (Deloitte, 2018). Azáltal, hogy a sztárjátékosokat
meg lehet különböztetni a kiváló képességeiknek köszönhetően, ők maguk is márkáknak
tekinthetőek, és az ebből származó értéküket a csapatuk összidentitásába is képesek átültetni.
Bár egyértelműnek tűnhet, hogy a legjobb játékosokat egyedi tulajdonságaik választják el a
középszerű játékosoktól, ezen személyiségjegyek azonban sztárról sztárra változnak. A szerzők
éppen ezért kérdőíves kutatás segítségével vizsgálták, hogy a „Hős Sportolók”, akiknek sztár
voltuk a pályán való teljesítményüknek köszönhető és a „Celeb Atléták”, akik pedig hírnevükre
a pályán kívül tettek szert, milyen hatást gyakorolnak a csapatot illető márkaismertségre, a
márka imidzsére, az észlelt minőségre, a márkaértékére, a márkahűségre, valamint a márka
hírnevére. A „Hős Sportolók” az egyéni teljesítményükre, vezetői készségeikre, különleges
tehetségükre és a csapat teljesítményéhez való hozzájárulásra építkezhetnek, amikor a saját
márkájukról van szó, míg a „Celeb Atlétáknak” a karizmájukra, vonzerejükre, kulturális
jelentőségükre és celeb életvitelükre lehet támaszkodniuk. Az eredmények azt mutatták, hogy
azok a menedzserek vannak előnyben, akiknek a csapatában megtalálható a „Hős Sportoló”
típusú játékos, mert az ő tulajdonságaikat nagyobb eséllyel lehet átültetni a csapat
márkaértékébe. Azonban leginkább azokból a játékosokból lehet profitálni, akik egyszerre
„Hős Sportolók” és „Celeb Atléták”. Ezt először a márkaismertségre gyakorolt hatásnál vették
észre, ahol mindkét típusú népszerűség szignifikáns összefüggést mutatott a csapat
népszerűségével. Ezt figyelembe véve a kutatók azt tanácsolják, hogy a sztárjátékosokat már a
kezdeti promóciós tevékenységbe is integrálják a menedzserek, ezzel ismertebbé és láthatóbbá
téve őket. Például egy friss igazolás bejelentésekor a marketingesek „játszhatnak” egy csapat
márkaértékének növelésével úgy, hogy külön erőforrásokat csoportosítanak át ennek
népszerűsítésére. A szerzők szerint azt is számításba kell venni, hogy a sztárok képesek
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befolyásolni a fogyasztók márkához kapcsolódó attitűdjeit, ezért kardinális, hogy a csapat
márkája és a játékosok illeszkedjenek egymáshoz, így a közvetíteni kívánt üzenet hatására a
fogyasztókban a megfelelő társítások jöhetnek létre. A klub/egyesület megítélésében jelentős
szerepet játszik az is, hogy a sportolóik milyen pályán kívüli jellegzetességekkel bírnak. Éppen
ezért kifizetődő lehet ország-világ számára hozzáférhetővé tenni a játékosokat a nyilvános
fórumokon, ezáltal a rajongók könnyebben tudnak azonosulni velük, valamint akár a teljes
csapat megítélése is változhat szemükben. A márkahűséget vizsgálva is megmutatkozott, hogy
a pályán kívüli népszerűség jelzi inkább előre a fogyasztók csapathoz fűzött lojalitását, míg a
pályán nyújtott teljesítménnyel ez a változó szinte semmilyen összefüggést nem mutatott. Ez
arra enged következtetni, hogy azok a rajongók, akik a pályán nyújtott teljesítményt értékelik
többre, inkább a játékoshoz hűségesek, mintsem a csapathoz (Pifer és mtsai, 2015).
A pályán nyújtott teljesítmény különösen erős indikátornak bizonyult a márkaérték alakulásával
kapcsolatosan. Annak érdekében, hogy megnyerhessék mind a meccseket mind pedig a nézőket
és szponzorokat, a csapatoknak nem csak megszerezni, megtartani is meg kell tudni a legjobb
játékosokat. Ez a jelenség volt tapasztalható LeBron James (kosárlabdázó) Clevelandből
Miamiban történő igazolásával. LeBron története, a Cleveland szurkolók Miami szurkolókká
válása, és a Miami kosárladbacsapat eredményességéhez fűzött újdonsült várakozások azt
bizonyították, hogy a fogyasztók vélhetik úgy, hogy egy csapat általános értékére kizárólag a
sztárjátékosok is képesek hatni. Azaz szerintük akár egyetlen személy pályán nyújtott
teljesítménye hatással lehet az egész csapat pénzügyi helyzetére és módosíthatja annak nyerési
esélyeit. Ezek alapján pedig, egy csapat márkaértékét úgy is növelhetik a marketingesek, ha egy
új igazolás bejelentésére külön promóciós eszközöket használnak.
Ez volt tapasztalható Cristiano Ronaldo esetében, akinek neve és egykori csapata is szerepel a
Forbes SportsMoney Index rangsorában. Nagy port kavart, amikor bejelentették a távozását és
a Juventushoz való szerződését. Nem hiába, hiszen már az igazolás napjaiban is beszédes
számok láttak napvilágot. Például több online sportmagazin is foglalkozott azzal, hogy a
Juventus részvényei 10%-kal növekedtek Cristiano érkezésének köszönhetően, és ez a szám
még alacsonynak is nevezhető a social media mutatókhoz képest. Csak a bejelentés körüli
napokban Instagramon 1,5 millió, Twitteren 1,1 millió, Facebookon fél millió ember követte
be a Juventus oldalait (Rawal, 2018; Castellanos, 2018). A Real Madrid ezzel szemben 1 millió
Twitter követőt veszített el a hír megjelenésétől számított 24 órán belül (Griffee, 2018).
Ez az eset két dolgra is rávilágít. Egyfelől, hogy akár egyetlen személy pályán nyújtott
teljesítménye is befolyásolhatja az egész csapat pénzügyi helyzetét és az eredményeikhez fűzött
várakozásokat. Másfelől, hogy a rajongók egy része a játékoshoz marad hűséges és követi őt
átigazolása után is. Viszont mindez arra enged következtetni, hogy addig, amíg akad a csapatnál
akár csak egy ilyen sztár, ki kell aknázni a benne rejlő lehetőséget, rá támaszkodva ugyanis
növelhető a márka ismertsége és rajongói bázisa.
Erre a megállapításra alapozva kezdtem bele a saját kutatásomba és kezdtem bele egy olyan
marketing kommunikációs stratégia kialakításába, amely egy csapat márkaépítését a
sztárjátékosára alapozza.
3. Eredmények
Kutatásom során többek között Pifer és mtsai (2015) tanulmányából indultam ki, és első sorban
azt állapítottam meg, hogy olyan játékost kell kiválasztani, aki egyszerre „Hős Sportoló” és
„Celeb Atléta”, azaz a teljesítményére alapozhat a csapat és a pályán kívüli jellemzői is a
közvetíteni kívánt értékeket tükrözik. A cikk tanácsára már az igazolással kapcsolatosan is
érdemes lehet a célzott kommunikációt elkezdeni, és külön hangsúlyozni, mit is jelent az új
szerződés, mit tesz hozzá a játékos a csapat értékéhez. Nélkülözhetetlen, hogy a kiválasztott
személy értékrendszere és pályán kívüli élete is azt képviselje, amit a csapat megkíván. Ezért
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célszerű magánjellegű bejegyzéseket is közzétenni a meghatározott felületeken. A szerzők is
említették a problémát, miszerint azok a rajongók, akik a pályán nyújtott teljesítményt értékelik
többre, a sportolóhoz lesznek hűségesek, azok akik pedig a „celeb életvitelre” kíváncsiak,
inkább az együtteshez maradnak lojálisak. Ezért tartom kulcsfontosságúnak, bizonyos elemek
átültetését a sztársportoló érdemeiből a csapat márkaértékébe, így azok az esetleges távozáskor
is megmaradhatnak. Pifer és mtsai (2015) kutatása is bizonyította, hogy akár egyetlen személy
teljesítménye is képes befolyásolni a rajongók csapattal szembeni várakozásait, ezért szükséges
a meccsek után értékelni a sztárjátékos hatékonyságát az adott rangadón, és méltatni
teljesítményét.
Arai és mtsai (2014) tanulmányukban feltárják az atléták márkanevének konstrukcióját és
javaslatot tesznek márkaépítésük koncepcionális modelljére, amit három dimenzióra és tíz
aldimenzióra bontanak. Vizsgálatom során a kutatók modelljének első dimenziójából
mindössze arra érdemes építeni, ami a számszerűsített tényekkel foglalkozik, azaz hogy milyen
versenyeredményei vannak az alanynak. Mivel kutatásom alkalmával kizárólag a csapat
brandjébe integrált személyes márkát vizsgáltam, így a második dimenzióra, ami kifejezetten
az atléta megjelenésével foglalkozott, nem terjesztettem ki a kutatást. Azt gondolom, ez fontos
összetevője a személyes márka kialakításának, viszont ezt a privát social média felületeken
érdemes fejleszteni. A harmadik dimenzió volt az, amire igazán lehet építeni, hiszen ezen
információk felé a csapat rajongói is valódi érdeklődést mutathatnak. A sportoló élettörténetét,
példaértékű magatartását és életpályájáját is érdemes lehet hangsúlyozni a
marketingkommunikáció során.
Shepherd (2005) szerint az egyéneknek ugyanazon elvek mentén kellene a márkázási
stratégiájukat kiépíteni, mint az a vállalatok és termékek esetében javalott. Az “extract, express
and exude” elv is az ő nevéhez fűződik, ha személyes márka építéséről van szó. Azaz először
érdemes összefoglalni, mi az amiben igazán jó az egyén, mi különbözteti meg a társaitól, majd
ezeket ki kell nyilvánítania, hogy egyértelműen látszódjon rajta mik ezek a jellemvonások, nem
utolsó sorban pedig el kell kezdenie szivárogtatni magáról ezeket az információkat. A
sztárjátékos megkülönböztető jegyeit – Shepherd (2005) elgondolásának megfelelően –
Montoya (2002) nyolc személyes márkaépítési törvényének mentén javasolt összefoglalni.
A törvények a következőképpen alakulnak:
1.Specializáció törvénye: a márkák általában egy szakterületre alapoznak, és ez az
emberek esetében sem alakul másképp (természetesen vannak kivételek, akik egyszerre
több területen is kiemelkedően teljesítenek). A “törvény értelmében” tanácsos egy
területre fókuszálni, és abban kiváltképp jónak lenni.
2.Vezetés törvénye: a pszichológusok már régóta felfedezték, hogy az embereknek
szüksége van valakire aki befolyásolja őket, az útmutatásuknak köszönhetően pedig
átvészelhetik a bizonytalanságot. Kivívni azt, hogy az emberre vezetőként tekintsenek
rengeteg módon lehet, de a leggyakoribb, hogy a valódi kiválóság, akutális pozíció vagy
népszerűség miatt engedelmeskednek az egyének más embertársaiknak. Javallott tehát
elérnünk, hogy a saját területünkön befolyásos vezetőként gondoljanak ránk.
3.Személyesség törvénye: az emberek általában nem a “tökéletes”, hanem az “igazi”
személyeket kedvelik. Montoya (2002) szerint négy jellemvonástól vagyunk emberiek:
azonosulásra való képesség, esendőség, pozitivitás, és hitelesség. Tehát egy jó
személyes márkába éppen annyira beletartoznak a hibáink, esendőségünk, mint a
kiválóságaink és eredményeink.
4.Megkülönböztethetőség törvénye: ahhoz hogy erős benyomást keltsünk, másoktól
eltérő módon kell tudnunk kifejezni magunkat. Ebben persze benne foglaltatik, hogy
pár ember kikerül a bűvkörünkből, mégis, amennyiben ez megtörténik, az pont azt
jelenti, hogy valamit jól csinálunk. Biztosan kudarchoz vezet a szerző szerint, ha úgy
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próbálunk élni, hogy soha senkivel ne konfrontálódjunk. Ki kell tűnnünk a tömegből és
jól láthatóan el kell különülnünk a versenytársaktól.
5.Láthatóság törvénye: a személyes márkánkat folyamatosan láttatni kell. Amíg ismertté
nem válunk, addig ez a láthatóság, még a képességeinknél is fontosabb és egyfajta
előjelzője a felszín alatti minőségnek. Általánosságban elmondható, hogy hajlamosak
vagyunk más gyakori szereplését összefüggésbe hozni a kiváló képességeivel és előrébb
helyezni őt a versenytársaknál.
6.Egységesség törvénye: míg a hitelesség azt jelenti, hogy úgy éli valaki az életét, ahogy
szeretné, és nem engedi át a gyeplőt másoknak, az egységesség azt mondja ki, hogy a
magánéletünkben is a személyes márkánknak megfelelően viselkedünk. A konzisztens
magatartás tehát kulcsfontosságú ha personal-brandingről beszélünk.
7.Állandóság törvénye: nincs rövidebb út a személyes márkaépítés esetében. Minden a
saját márkánkban megjelenő elem hosszú évek munkájának a gyümölcse, mely időszak
alatt fontos felismerni a trendeket, beépíteni a hozzánk illő elemeket és elhagyni, vagy
épp távoltartani magunkat azoktól, amik nem passzolnak személyünkhöz. Hitelesek
csak akkor leszünk, ha kitartóak vagyunk és nem változtatgatunk folyamatosan a
brandünkön.
8.Jóakarat törvénye: a jól felépített személyes márka ugyan sikert hozhat a
tulajdonosának, de ennek csak mellékterméknek kell lennie. Egy emberséges personalbrand nagyobb jelentőséggel kell hogy bírjon a hordozója számára, ugyanis a legtöbb
ember, ha feltételezi a másikban a jóindulatot, megbocsájtja a botlásokat,
alulteljesítéseket. Azaz általánosan elfogadott értékeket képviselve eredményesebbek
lehetünk és az emberek velünk szemben toleránsabbá válnak.
A törvények gyakorlatban történő alkalmazása szempontjából a következő javaslatok
fogalmazhatóak meg:
A specializáció törvényének értelmében a kiváló teljesítményre, szakmai érdemekre
érdemes fókuszálni. Esetleg a sportoló korábbi versenyeredményeit, elnyert címeit lehet
célszerű hangsúlyozni.
A vezetés törvényének értelmében érdemes a csapatra, a „sztárjátékos csapataként”
hivatkozni, így a követők tudatában megerősődhet a tény, hogy ő az egyesület
vezéregyénisége. Természetesen még hitelesebb mindez, ha más játékosok
nyilatkoznak róla pozitívan és ők maguk is vezetőjükként ismerik el.
A harmadik (személyesség) törvény értelmében célravezető lehet megmutatni, hogy a
játékos is esendő, és neki is adódtak nehézségek pályája és élete során. Akár egy olyan
történet részleteivel, amit addig még nem tártak fel a nyilvánosság előtt róla.
A megkülönböztethetőség törvényének jegyében eredményes lehet hangsúlyozni,
hogy az adott sportág szereplőitől miben tér el a csapat sztárjátékosa. Esetleg tanul
mellette? Dolgozik egy másik szakmában is? A hobbija különleges? A lényeg, hogy egy
más területen is bizonyítsa elhivatottságát, tehetségét ezáltal pedig a
megkülönböztethetőség mellett az egységesség törvényének is eleget tesz, hiszen
konzekvens viselkedést mutat a magánéletének más területein is.
A láthatóság törvényét úgy lehet jövedelmezően érvényesíteni, hogy (mégha a
marketingkommunikáció során sok más bejegyzés is születik mégis) a személyesebb
jellegű, egy-egy játékost kiragadó és vele foglalkozó bejegyzések között dominál a
sztárjátékossal foglalkozó posztok száma.
Az állandóság törvénye úgy jelenhet meg a kommunikációban, hogy a közvetíteni
kívánt kép mindvégig egységes marad. Többször érdemes megemlíteni külön
bejegyzésekben egy adott jellemvonást, csak más köntösben. Alapvetően pedig
bármelyik bejegyzést is olvassa a követő, el kell tudni érni, hogy ugyanaz az asszociáció
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induljon el a képzeletében, ha a sztárjátékosról van szó. Például egy olyan kitartó,
eredményes játékost képzeljen el, aki nem fél kipróbálni magát az élet más területein.
A jóakarat törvényének értelmében egy általánosan elfogadott értékrendszer kerülhet
kinyilatkoztatásra. Játékosunk családközpontú? Tiszteli a régi értékrendet és
hagyományokat? Jóindulatú esetleg segít másokon? A lényeg, hogy elérjük, hogy a
rajongók szemében játékosból követendő példává váljon a kiválasztott személy.
A pályán kívül rengeteg tényező befolyásolhatja a sportolók márkaértékét, mint ahogy Arai
mtsai (2014) is hivatkoztak a Tiger Woods-os botrányokra, amik egyenesen lerombolták a
golfozó márkaértékét. A botrányok pont a negatív oldalon állnak, míg a humor,
kiegyensúlyozott családi élet, aranyos tartalmak (kutya, gyerek, stb) kifejezetten erősíthetik a
személyes márkát. Ezért érdemes lehet különféle pozitív érzéseket kiváltó tartalmakat is
gyártani a sztárjátékossal összekötve. Például kisgyerekkel készült fotó, háziállatával
otthonában megörökített felvétel, stb. A magánjellegű bejegyzéseknél folyamatos
monitorozásra van szükség, figyelni kell mire kíváncsiak az emberek és azokat a részleteket
javasolt megosztani a játékossal kapcsolatban.
4. Összefoglalás
A sportban az eredmények mellett a marketing is egyre jelentősebb szerepet tölt be. A
közelmúltban több kutató figyelme is a sportolók személyes márkájának építésére terelődött.
Jelen kutatásom elsődleges célja is az, hogy a fellelhető szakirodalom alapján egy használható
marketing stratégia segédletet állítsak össze. Geurin-Eagleman – Burch (2015) kutatási
eredményeiből indultam ki, miszerint érdemes különböző témájú bejegyzéseket gyártani és
nem csak a változékony, az idő múlásával csökkenő pályán nyújtott hatékonyságra fókuszálni.
A személyes brand kifejezés nem nevezhető teljesen újnak, sőt ma már a sportolók márkájáról
is külön fogalomként beszélhetünk. Arai és mtsai (2014) tanulmányukban javaslatot tesznek az
atléták márkaépítésének koncepcionális modelljére, valamint elkülönítik a „Hős Sportolókat”,
akik a pályán nyújtott teljesítményükre építkezhetnek, illetve a „Celeb Atlétákat”, akik a pályán
kívüli hatékonyságukra hagyatkozhatnak. Azok a menedzserek járnak a legjobban, akiknek
vannak olyan játékosaik, akik egyszerre tartoznak mindkét kategóriába. A sportolók
márkájának jelentőségét kiválóan példázza Cristiano Ronaldo története, akinek átigazolásának
hatására nagy számú social médiabeli követőt vesztett egykori csapata és nyert ezzel egyidőben
új klubja. Részben ezért döntöttem úgy, hogy vizsgálatom során egy olyan marketing stratégiát
alkotok meg, amely kizárólag egy játékos personal brandjére épít a csapat kommunikációja
sorá. A koncepció kialakításakor többek között Montoya (2002) személyes márkaépítési
törvényeiből építkeztem.
Az általam megfogalmazott javaslatok, mind az időzítés mind a tartalmi elemek szempontjából
a szakirodalmi áttekintés után megalapozottak és hozzásegíthetik a csapatot márkaépítésük
sikerességéhez. Úgy gondolom az elvek átültetése könnyen megvalósítható a csapat sportágától
függetlenül és hasznos tanácsokkal szolgálhat azoknak, akik megakadtak a márkaépítés
útvesztőjében, vagy egyszerűen csak innovatívak és keresik az új megoldásokat, amelyeknek
köszönhetően megelőzhetik versenytársaikat a különböző platformokon.
Mivel a kutatás kizárólag a csapat kommunikáción belüli személyes márkaépítést vizsgálta, így
a későbbi vizsgálatok során célravezető lenne azt is vizsgálni, hogyan hat egymásra a sportoló
privát oldala/saját maga által kezelt profilja, valamint a csapat által róla alkotott és
kinyilatkoztatott kép. Valamint magát a kölcsönhatást is jövedelmező lenne alaposabban
szemügyre venni, ami egy atléta saját brandjének építése és a csapatának márkaértéke között
húzódik. A kutatás további kiterjesztése során célszerű volna azt vizsgálni, hogy a pozitív
érzelmeket kiváltó contentek közül (vagy mellett) milyen jellegű bejegyzéseket érdemes
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készíteni. Például humoros tartalmakat, vagy épp botrányokról, pletykákról szóló cikkeket. Ez
egyaránt hasznos lehetne a marketingesek és kutatók számára.
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