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Angyal Árpád Béla1 

 

AZ ATIPIKUS TANULÁSI MÓDSZEREK HELYZETE ÉS 

FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A MAGYAR HONVÉDSÉGNÉL 

IV. /AZ NKE HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR (NKE 

HHK), AZ MH ALTISZTI AKADÉMIA (MH AA) ÉS AZ MH 

BÉKETÁMOGATÓ KIKÉPZŐ KÖZPONT (MH BKK) OKTATÓIT, 

OKTATÁSTÁMOGATÓIT ÉRINTŐ KÉRDŐÍVES VIZSGÁLAT EGYES 

ASPEKTUSAI/ 
 

ACTUALITIES AND DEVELOPING POSSIBILITIES OF ATYPICAL LEARNING METHODS 

AT THE HUNGARIAN DEFENCE FORCES - PART IV 

(SOME ASPECTS OF QUESTIONARE CONCERNING TEACHERS, EDUCATION AND 

TRAINING SUPPORTERS OF MILITARY SCIENCES AND OFFICER TRAINING FACULTY 

OF NATIONAL UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE (NUPS MSOTF), NON-

COMISSIONED OFFICER ACADEMY (HDF NCOA) AND PEACE SUPPORT TRAINING 

CENTRE OF HUNGARIAN DEFENCE FORCES (HDF PSTC) 

 

ABSTRACT 

 
Because of the changed challenges of security environment, budget limitations and technical 

developments, armed forces and law enforcement organizations are all looking for new, cost saving 

learning methods and forms, which apart from cost saving provide preparation opportunity by way of a 

learning environment supported by virtual and collaborative learning methods. At the same time the 

military mentality wasted the e- development beginning 2000s by the Hungarian military higher and 

vocational education and training system. However students on the base of results an e-survey in this 

topics are expected to take action on the development of atypical learning methods and curriculums. 

Present study is the fourth part of a series demonstrating certain results of researches concerning the 

atypical learning methods among teachers, education and training organizers, and LMS system operators 

of NUPS MSOTF and of HDF PSTC. 

 

 

1. Bevezetés 

 

Az Európa-szerte bekövetkezett változások megerősítették egy európai közös haderő 

kialakításának igényét, mely közös felkészítési/képzési aspektusokat is feltételez. Ezek 

gazdaságos, hatékony működtetése elképzelhetetlen olyan, a hazai katonai oktatásban és 

képzésben jelenleg mellőzött atipikus tanulási módszerek (gamification, szimulációk, web 2.0, 

blended learning, e-Learning 2.0, mobil appok és alkalmazások, MOOC1, stb.) alkalmazása 

nélkül, melyek a szövetséges, és azon kívüli országok katonai és rendvédelmi szervezeteinél 

rendszerszerűen működnek, és már a hazai vállalati tudásmenedzsment szintjén is 

hétköznapossá váltak.  

                                                           
1 Angyal Árpád Béla doktorjelölt, Nemzeti Közszolgálati Egyetem HHK Hadtudományi Doktori Iskola, e-mail: 

bela.arpad.angyal@gmail.com 
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Az NKE egyes karain milliárdos nagyságrendű e-fejlesztések történtek az utóbbi 

időszakban, ami a katonai és rendvédelmi területeket csak marginálisan érintette. Ugyanakkor 

a katonai tanintézetek hallgatói egy hasonló felmérés keretében az e-tanulási környezet 

fejlesztését már elvárásként fogalmazták meg. De mi a véleménye erről az oktatóknak, oktatás- 

és képzésszervezőknek, LMS/informatikai rendszerüzemeltetőknek? Jelen tanulmány egyes 

katonai oktatási, és egyéb felkészítést folytató intézmények oktatóit érintő online kérdőívére 

adott válaszok azon aspektusait tárja fel, melyek elsősorban az atipikus tanulási módszerekkel 

kapcsolatos attitűdök, gyakorlatok, a képzőintézményekkel, a hallgatókkal, és saját magukkal 

szembeni elvárások feltárását tűzte ki célul. 

A szerző több részkutatást folytat. Mivel a keretek a terjedelmi okoknál fogva nem teszik 

lehetővé a teljes kutatás részletes publikálását, így azok több részletben kerültek/kerülnek 

megjelentetésre - így többek között a korábbi IDK, FEU és más konferenciák kiadványaiban, 

és egyéb periodikákban. A már közzétett tanulmányok feldolgozták a katonai HR stratégiák, a 

rekonverzió, a közigazgatás változásának kapcsolódó témaköreit, az atipikus tanulási 

módszerek katonai alkalmazásának általános helyzetleírását. Leírták továbbá a kutatás részletes 

módszertani ismertetését, néhány külföldi (NATO tag- és azon kívüli) állam adott szakterületen 

elért egyes eredményeit, illetve a fejlesztés irányait, a hazai hon- és a rendvédelmi ágazat 

atipikus elemekkel tarkított képzési gyakorlatának bemutatását, az NKE egyes karain és karközi 

intézeteinél, valamint az MH AA-án, a kutatás keretében végzett strukturált riport eredményeit. 

A legutóbbi rész elsősorban az NKE HHK-on (és a kontrollcsoportot biztosító NKE ÁÁK-on), 

valamint az MH AA-án tanulók e-survey módszerrel, atipikus tanulási módszerek témájában 

készült kutatás feldolgozott eredményeit tette közzé.  

Az atipikus tanulási módszerekkel kapcsolatos álláspontok csak akkor adhatnak valós 

képet az ágazati igényekről, ha a korábban ismertetett kutatási eredmények összevetésre 

kerülnek a jelen tanulmányban ismertetett adatokkal. A kutatás utolsó részeként egy, a 

későbbiekben megjelenő tanulmány ezeket hasonlítja össze, végkövetkeztetést nyújt, és 

javaslatokat tesz a fejlesztés lépéseire. A tanulmány helyhiány miatt nem tartalmazza 

részletesen egyes, kevésbé releváns kérdésekre adott válaszok kiértékelését, illetve hasonló 

okokból kevés lehetőség van diagramok, táblázatok megjelentetésére is. 
 

2. A kutatás módszertana 

 

A kutatás részletes módszertana egy korábbi publikációban (Angyal, 2016) már részletesen 

bemutatásra került.  Összefoglalva, a hallgatókat, az oktatókat és az oktató munkát támogatókat 

érintő web survey-ket megelőzte a vonatkozó magyar illetve idegen nyelvű dokumentumok és 

interneten elérhető hivatalos forrásokból származó adatok tanulmányozása, illetve egy, az 

érintett intézmények vezetőinek szánt (21-28) kérdéses strukturált riport. Az ezekből levont és 

összegzett következtetések az alábbiakban ismertetett és további2, primer kutatási 

eredményekkel kerültek összevetésre.  

Az NKE HHK és az MH AA munkatársai (129 fő) e-adatszolgáltatás keretében töltötték 

ki a kérdőívet. A hallgatói méréshez hasonlóan egy kontrollcsoport került létrehozásra az MH 

BKK oktatói állományából, ahol a vezetés támogatta a kérdőív kitöltését, mivel a központnál 

egyre nagyobb arányban tervezik a blended learning típusú képzések bevezetését. Bár a 

válaszadók száma minimálisnak tűnik (5 fő), ennek ellenére ez nagyságrendjében megegyezik 

az NKE-en és MH AA-án megszólított oktatóktól beérkezett válaszok arányaival.   
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Az adatszolgáltatás önkéntes és anonim volt. Az előzetes mérések és szakvélemények 

alapján a kérdőívben szereplő (oktatók vonatkozásában a kérdésekre adott válasz függvényében 

44-55, az MH BKK-nál 45-56 db) kérdés releváns, feltehető, egymással összefüggő, a kérdések 

megfogalmazása szakszerű és egyértelmű, típusa a kutatási céloknak megfelelően 

megválasztott volt, megfelelt a kutatásban résztvevők átlag kompetenciáinak. A kérdőív nem 

tartalmazott olyan szenzitív adatokat, tartalmat, amely a vonatkozó kutatási szabályok betartása 

mellett a nyilvánosság előtt szolgálati, vagy egyéb titok-, illetve személyiségi jogok megsértését 

eredményezhette volna. Az online, linken keresztül elérhető kérdőív és azon belül a továbbító 

válaszok adekvátan működtek. A hallgatói és oktatói kérdőívben – az összevethetőség és a 

szakszerűség érdekében – a megegyező kérdések a kérdőív ugyanazon szegmensében 

helyezkedtek el, ezek kerülték a tagadó típusú kérdések alkalmazását. Mindkettő egy 

magyarázatot is tartalmazó, közreműködésben való felkéréssel kezdődött, s mindkettőt az 

együttműködés megköszönése zárta. A kérdéseknél a szűrések, ugrások instrukcióként jelentek 

meg, minden esetben feltüntetésre került, ha több válasz bejelölése is lehetséges volt, ezek 

jelezték a kitöltés módját is.  

A kérdőívek változatos kérdéstípusokat (egyszeres és többszörös választás, értékelő 

skála, válaszmátrix, rangsorolás, nyitott szöveges kérdés) tartalmaztak. Mindkettő esetében a 

demográfiai blokkal kezdődött a kitöltés, ezzel mintegy „bemelegítve” a résztvevőket. A 

legnehezebb, legösszetettebb kérdések a kérdőív közepén voltak. Utolsó kérdésként kikértem a 

kutatás központi kérdéskörével, illetve a kérdőív tartalmával összefüggésben a válaszadók 

véleményét, érzéseit, javaslatait. A kérdőívek nyílt- és zártvégű kérdéseket is tartalmaztak. Ez 

utóbbiak esetében a válaszlehetőségek skálája a teljes kérdést letakarta.  

Egy kérdésblokkon belül a kérdések un. tölcsértechnikával3 kerültek összeállításra. A 

kérdőív formai megjelenését és szerkezetét az online kérdőív automatikusan biztosította.  

 

3. Az oktatókat/oktatás- és képzésszervezőket/LMS rendszerüzemeltetőket érintő 

kérdőíves kutatás eredményei 

 

3.1. Demográfiai adatok4  

 

A kérdőív demográfiai, első blokkja alapján a válaszadók nem, korcsoport, családi állapot, 

gyermekvállalás, lakhelyjelleg szerinti megoszlása került elemzésre. Ezek részletes közreadása 

helyhiány miatt nem képzik a tanulmány részét. Ugyanakkor összességében elmondható, hogy 

a válaszokat elsősorban X-Y generációs, főleg házas- és élettársi kapcsolatban élő, urbánus, 

gyermek(ek)et nevelő férfiak adták.  

 

3.2. A válaszadók tanulási/munkahelyi tapasztalatai, nyelvismerete4 

 

A kérdőív válaszokat keresett az adatszolgáltatók befejezett iskolai végzettsége, intézménye, 

munkaköre, oktatási/képzésszervezési/rendszerüzemeltetői tapasztalata, nyelvvizsgája szerinti 

megoszlására.  

A válaszadók meghatározó része főiskolai/BSc, vagy annál magasabb iskolai 

végzettséggel rendelkezik. 5 főnek az MH BKK, 37 főnek az MH AA, 92 főnek az NKE a 

munkáltatója.  A kérdőívet elsősorban oktatók (55,8%, 72 fő), mintegy egyharmad arányban 

oktatási tevékenységet támogatók (31,0%, 40 fő) töltötték ki. Alacsony volt az oktatásszervezői 

(7,0%, 9 fő), és az informatikai rendszerüzemeltetői munkakörben lévők aránya (6,2%, 8 fő).  
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A válaszadók munkatapasztalata jórészt az öt évet sem éri el, alacsony a magas 

munkaszocializációs idővel (21-25 év) rendelkezők aránya. (Ez utóbbi magyarázható azzal, 

hogy az ő érdeklődési- és érdekkörükön nagyrészt kívül esik egyes új oktatási módszerek 

bevezetése.)  

A polgári élethez képest (Gáti, 2010) viszonylag magas, több mint 82,2% a legalább egy 

nyelvvizsgával rendelkezők aránya; a több nyelvet ismerők között 53,8% kettő, 10,4% három, 

3,8% négy, és 1,9% öt (rész) nyelvvizsgát tudhat magáénak. A kutatás nem tért ki arra, hogy a 

válaszadók egy vagy kétnyelvű vizsgákat tettek-e, milyen nyelvekből, és ezek közül mennyi 

volt a NATO STANAG 6001, ARMA és egyéb típusú akkreditált nyelvvizsga.  

 

3.3. A válaszadók atipikus oktatási tapasztalatainak elemzése 

 

3.3.1. Speciális, atipikus tanulási módszerekkel kapcsolatos felkészültség  

 

Az atipikus tanulási módszerekkel kapcsolatban végzett speciális kurzussal, kutatással 

kapcsolatban feltett kérdésre a kontrollcsoport tagjai 20%-ban (1 fő) igennel, 80%-ban (4 fő) 

nemmel válaszolt. Ez a 20% (1 fő) tananyagfejlesztő kurzuson vett részt (1. ábra).  

Ugyanerre a kérdésre az NKE HHK/MH AA válaszadói 89,1%-ban (115 fő) negatív, 

10,9%-ban (14 fő) pozitív választ adtak. Ez utóbbiak közül legtöbben (5,4%, 7 fő) tudományos 

kutatásaik során, vagy pályázat részeként fejlesztették kompetenciáikat, 3,1-3,1%-uk (4-4 fő) 

hagyományos, illetve e-tananyagfejlesztő kurzuson vett részt, 1,6%-uk (2 fő) tutori, 0,8%-uk 

(1 fő) LMS kurzust végzett (1. ábra). 

 

1. ábra: A válaszadók speciális felkészültség szerinti megoszlása 

Figure 1.: Distribution respondents' by special preparedness of atypical learning methods 

 
Forrás: saját szerkesztés saját kutatások alapján 

 

3.3.2. Atipikus tanulási módszerek ismerete 

 

A hagyományos távoktatás, az e-Learning, a blended learning, a MOOC, a web 2.0, a 

szimuláció és a gamification (stratégiai és egyéb játékok) ismerete csoportonként igen eltérő.  

A kontrollcsoport tagjainál a hagyományos távoktatás ismeretét ugyanolyan arányban 

(20,0-20,0%, 1-1 fő) erősítették meg és utasították el, de 60%-uk (3 fő) legalább már hallott 

róla.  Az e-learning senki számára nem ismeretlen, sőt 60,0%-uk (3 fő) meg van győződve 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0%

MH BKK

NKE HHK/MH AA

3,1%

20,0%

3,1% 1,6% 0,8% 5,4%

hagyományos távoktatási tananyagfejlesztő kurzus e-tananyag fejlesztő (LCMS) kurzus

tutori kurzus mentori kurzus

LMS kurzus tudományos kutatómunka / pályázat részét képezte
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részletes ismereteiről ezen a téren. A blended learning módszert ugyancsak 60% (3 fő) ismeri 

pontosan, 20-20% (1-1 fő) viszont csak hallott róla, illetve teljességgel ismeretlen számára ez 

a terület. A MOOC-ot a válaszadók 100%-ánál (5 fő) teljes homály fedi. A szimuláció kapcsán 

80% (4 fő), a gamification és a web 2.0 területen 60-60% (3-3 fő) számolt be a módszerrel 

kapcsolatos teljes ismerethiányáról.  

Az NKE HHK/MH AA válaszadóinak több mint 1/5-e (22,5%, 22 fő) a hagyományos 

távoktatást és az e-Learninget pontosan ismeri, és több mint felük (60,5%, 78 fő; és 55,0%, 71 

fő) bár hallott róla, de részleteiben ismeretlen számára a két módszer. A blended learning igen 

magas arányban, 86% (111 fő számára) ismeretlen, és általánosságban is csak 10,9%-ban (14 

fő) ismerik. A MOOC-cal kapcsolatban igen hasonló az arány, mivel 85,3% (110 fő) még csak 

nem is hallott erről, és csak 14% (18 fő) ismeri általánosságban. A web 2.0-át 10,9%-uk (14 fő) 

pontosan, több mint felük (55%, 71 fő) csak felületesen, több mint egyharmaduk (34,1%, 44 

fő) egyáltalán nem ismeri. A szimulációs módszerekkel kapcsolatban ezek az arányok 10,1% 

(13 fő), 33,3% (43 fő) 56,6% (73 fő). A gamification 7%-uknak (9 fő) részletesen, 27,9%-uknak 

(36 fő) alig, 65,1%-uknak (84 fő) még úgy sem ismert. 

 

3.3.3 Atipikus tanulási módszerekkel kapcsolatos tapasztalat fajtája 

 

A kontrollcsoport tagjainak 80%-a (4 fő) korábban már szerzett gyakorlati tanulási, vagy 

tanítási tapasztalatokat az atipikus tanulási módszerekkel kapcsolatban, melyek elsősorban az 

e-, és blended learning vonatkozásában számottevők, de egyáltalán nem terjednek ki a MOOC, 

a web 2.0, szimuláció és a gamification területére. Hagyományos távoktatás keretében a pozitív 

választ adók 25-25%-a (1-1 fő) tanult, illetve oktatott. Az e-learninges tapasztalatok közül az 

oktatást, képzésszervezést, vizsgáztatást, tananyagfejlesztést 75-75% (3-3 fő) a tutorálást és 

mentorálást 50-50% (2-2 fő), míg a tanulást 25% (1 fő) végezte. A blended learningnél 75% (3 

fő) oktatási, képzésszervezési, vizsgáztatási és tananyagfejlesztési; 50% (2 fő) tutorálási, 

mentorálási és tanulási tapasztalattal rendelkezik. A MOOC, a web 2.0, a szimuláció, és a 

gamification területén viszont semmilyen szegmensben nem szereztek tapasztalatokat. 

A felsorolt atipikus tanulási módszerekkel kapcsolatos tapasztalatok az NKE HHK/MH 

AA válaszadóinak csak kevesebb, mint egynegyedénél (22,5%, 29 fő) vannak jelen, igaz ezek 

sokkal összetettebbek a kontrollcsoport tagjaiénál. Kiemelkedik az e-learninggel és a 

hagyományos távoktatással kapcsolatosan szerzett gyakorlat. A pozitív választ adó oktatók több 

mint háromnegyede (75,9%, 22 fő) az előbbinél már tanult, 13,8%-a (4 fő) vizsgáztatott, 10,3% 

(3 fő) oktatást/képzést szervezett, 6,9-6,6% (2-2 fő) oktatott, 3,4-3,4% (1-1 fő) tutorált és 

mentorált. Az utóbbinál több mint felük (58,6%, 17 fő) már tanult, közel egyötödük (17,2%, 5 

fő) vizsgáztatott, 13,8-13,8%-uk (4-4 fő) oktatott és tananyagot fejlesztett, 6,9%-uk (2 fő) 

képzést szervezett, 3,4%-uk (1 fő) tutorált. Viszonylag alacsony a blended learning területen 

szerzett gyakorlat, ezek közül is a legtöbben a tanulásban (17,2%, 5 fő), azonos arányban (6,9-

6,9%, 2-2 fő) képzésszervezésben, vizsgáztatásban és tananyagfejlesztésben, 3,4-3,4% (1-1 fő) 

pedig oktatásban, tutorálásban és mentorálasban vettek részt. A MOOC területén mindössze 

6,9% (2 fő) tanult ilyen módon. A web 2.0-nál is szerények az arányok, mivel a tapasztalatot 

szerzett 6 főből csak 4 fő (13,8%) találkozott ezzel tanulása során, 2 fő (6,9%) oktatott, 3,4% 

(1 fő) pedig tananyagfejlesztésben vett részt. Szimulációs és gamifikációs rutint kevesebb, mint 

a pozitív választ adó 29 fő fele tudhat magáénak. Ezt mindkét módszernél azonos arányban 

szerezték tanulással (27,6-27,6%, 8-8 fő). Amíg szimulációval 10,3-10,3% (3-3 fő) oktatott, 
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tutorált, illetve szervezett, és 6,9% (2 fő) vizsgáztatott is, addig a gamification módszernél 

alacsony arányban oktattak (6,9%, 2 fő), mentoráltak és fejlesztettek (3,4%-3,4 %, 1-1 fő).  

 

3.3.4 Atipikus tanulási módszerekkel kapcsolatos tapasztalat időtartama 

 

Az MH BKK-tól a kutatásban résztvevők közül a tapasztalattal rendelkező 4 fő fele (50%, 2 fő) 

1-3 év közötti, 25-25% (1-1 fő) kevesebb mint 1 év, illetve 7-10 év összevont gyakorlattal bír.  

A főcsoportnál ugyanez jóval színesebb. Itt legtöbben (10,9%, 14 fő) 1-3 évnyi, 4,7% (4 

fő) 4-6 évnyi, 3,1 (3 fő) 7-10 évnyi, 2,3% (3 fő) kevesebb mint 1 éves tapasztalattal rendelkezik, 

de 1,6% (2 fő) 10 év feletti szakmai rutinnal bír. 

 

III.4. IT kompetenciák, általános internet-használati szokások elemzése 

 

III.4.1. Saját IT kompetenciák megítélése 

 

A válaszadók önértékelése nagyjából egyezik a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

(NMHH) által a magyarok 2016-os internetezési szokásairól készített felmérés eredményeivel5.  

A saját IT kompetenciájukkal kapcsolatban a kontrollcsoport tagjainak nyilatkozata 

magabiztosabbnak tűnik, hiszen 40-40%-uk (2-2 fő) átlagos felhasználói szintűre, és annál 

magasabbra értékelte ismereteit, és csak 20%-uk (1 fő) vallotta magát alapszinten lévőnek. 

Az NKE HHK/MH AA dolgozóinak önértékelésében 5,4% (7 fő) a professzionális szintet 

tudhatja magáénak, az átlagnál magasabbra 26,4% (34 fő), átlagosra 47,3% (61 fő), alapszintűre 

pedig 20,9% (27 fő) értékeli IT kompetenciáit (2. ábra). 

 

2. ábra: Saját IT kompetenciák megítélése 

Figure 2.: Appreciating of the own IT competencies 

 
Forrás: Saját szerkesztés saját kutatások alapján 

 

III.4.2. Számítógép / internet-használati idő 

 

Az NMHH kutatása szerint 5,4 órára nőtt az internetre kapcsolódva töltött napi átlagidő6, és 

ezen belül emelkedett az aktív internetes tevékenységgel töltött időtartam is (NMHH, 2016).  

A kontrollcsoport tagjai közül legtöbben (60%, 3 fő) napi 4-6 órát használják informatikai 

eszközeiket. Napi 6-8 órát, illetve kevesebb mint 2 órát 20-20%-uk (1-1 fő) tölt interneten.  
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Az NKE HHK/MH AA válaszadóira legjellemzőbb (32,6%, 42 fő) a napi 2-4 óra, ezt 

követi a napi 2 óránál kevesebbet internetezők sora (27,9%, 36 fő), illetve a 4-6 órás 

felhasználási időt bevalló állomány (19,4% 25 fő). A 6-8 órát gép előtt ülők aránya a válaszadók 

majd hatoda (15,5%, 20 fő), és napi több mint 8 órát csak 4,7% (6 fő) tölt a világhálón.  

 

III.4.3. Internethasználat helye4 

 

A kontroll- és az alapcsoportnál az internet-használati helyek megoszlása, és aránya is eltér 

egymástól. Míg az MH BKK válaszadóinál első pozícióban a munkahely van, és csak második 

az otthoni használat, addig az NKE HKK/MH AA kutatásban résztvevőinél megfordul ez a 

sorrend.  A további sorrendnél is eltérés tapasztalható, mivel a kontrollcsoportnál a 3-4. helyet 

azonos arányban, mint helyszín a barátok, illetve a nyilvános wi-fi zóna követi, és csak 5-6. 

helyen a képzési hely (amennyiben tanulmányokat is folytat az illető munka mellett) illetve a 

könyvtár áll. Az alapcsoport 3. helyére a képzési hely, 4. helyére a nyilvános wi-fi zóna, 5. 

helyére a barátok, míg utolsó helyére a könyvtár került. Valószínűsíthető, hogy az oktató/képző 

állomány könyvtárhasználati szokásainak súlypontja a jelenléti látogatásról a digitális 

könyvtárhasználat irányába tevődik át.  

 

III.4.4. Napi internet-használati szokások4 

 

A napi használat szerinti rangsorolást nézve mindkét csoportnál a munka került az 1. helyre. A 

kontrollcsoportnál ezt kapcsolattartás (2.), és egyéb információszerzés (3.) követi, a 4. helyet a 

szórakozás, majd a tanulás (5), a közösségi médiák használata (6.), és a vásárlás (7.) és web 2.0 

használata (8.) követi. Legkevésbé a hivatali ügyintézés preferált (8.).  

Ugyanakkor az NKE HHK/MH AA válaszadóinál a tanulási célú használat (2.) megelőzi 

a kapcsolattartást (3.). Ez utóbbiaknál a további sorrend az egyéb információszerzés (4.), a 

szórakozás (5.), majd a web 2.0 szolgáltatások használata (6.) követi, míg utolsó két helyen a 

hivatalos ügyintézés (7.) és a közösségi médiák (8.) található.  

 

III.4.5. Internet legfontosabb funkcióinak megítélése4 

 

A két csoport első négy helyén ugyanazok a funkciók (munka, tanulás, kapcsolattartás, 

információszerzés) találhatóak, azzal a különbséggel, hogy a kontrollcsoportnál a 2-3. helyezés 

felcserélődött, de ezt követően a prioritások fordítottak. Az alapcsoportnál a szórakozás az 5. 

(a másiknál a 8.), a hivatalos ügyintézés a 6. (a másiknál a 7.), a vásárlás a 7. (a másiknál a 6.), 

a web 2.0 szolgáltatások a 8. (a másiknál az 5.) helyen állnak.  

 

III.5. Közösségi média felhasználási szokásainak elemzése 

 

III.5.1. Saját weboldal4 

 

A kérdés arra vonatkozott, hogy a válaszadónak valamikor volt-e, jelenleg van-e saját 

weboldala, illetve a jövőben tervezi-e ennek létrehozását. A csoportoktól beérkezett 

válaszokból kitűnik, hogy - annak ellenére, hogy számtalan nyílt, felhasználóbarát weboldal 

szerkesztő szoftver áll rendelkezésre – eddig csak viszonylag kevesen vették a fáradtságot 

ennek kialakítására. Ennél is kevesebb azoknak a száma, akik jelenleg is működtetnek saját 
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weboldalt, illetve nagyon sokan vannak azok a bizonytalanok, akik most nem tudják felmérni, 

hogy a jövőben kívánnak-e ilyet kialakítani.  

III.5.2. Saját e-mail cím és annak forgalma4 

 

A kontrollcsoport minden tagja (5 fő) rendelkezik egy vagy több saját e-mail címmel, míg a 

főcsoport tagjainál ez az arány csak 97,7% (126 fő). A válaszadók különböző célú e-mailjenek 

viszonylag alacsony száma arra utal, hogy az utóbbi időszakokban a hangsúly az sms-t felváltó 

e-mailes kommunikációról sok esetben áttevődött az egyes közösségi médiafelületek 

alkalmazására. A válaszadók meghatározó hányada akár a magán, akár a munkajelleggel 

küldött/fogadott e-mailek számát napi 10 db alatt határozta meg.  
 

III.5.3. Egyéb internetes kommunikációs lehetőségek használata4 

 

Az NMHH által a magyarok 2016-os internetezési szokásairól készített felmérés alapján a 

felhasználók a szórakozási, tájékozódási, kapcsolattartási funkciókban az internetet részesítik 

előnyben a konkurens (TV, rádió, nyomtatott sajtó, mobiltelefon) kommunikációs eszközökkel 

szemben. Ezek közül talán a mobiltelefon, mint a kapcsolattartás eszköze képes a leginkább 

helytállni a versenyben az internettel szemben, de ennél is növekszik az ingyenes közösségi 

alkalmazások használata. Ugyanakkor a vezetékes telefon és telefax mindkét mért csoportnál 

egyre inkább jelentőségét veszti még annak ellenére is, hogy az MH rendelkezik saját szolgálati 

telefonvonallal, így ezek használata gyakorlatilag ingyenes.  

 

III.5.4. Regisztráció közösségi oldalakon, azok használata, ismerősök aránya 

 

A kontrollcsoport tagjai közül mindenki (5 fő) regisztrált legalább 1 közösségi oldalon. 

Ugyanakkor az NKE HHK/MH AA válaszadói közül a regisztráltak aránya meglepően 

alacsony, csak 88,4% (114 fő). A csoportok tagjai általában 2-3 közösségi oldalon regisztrálnak. 

A megnevezett oldalak népszerűségi sorrendjében a Facebook áll az 1. helyen, hiszen a 

kontrollcsoportosok 100%-ban (5 fő), az NKE HHK/MH AA pozitív válaszadói 92,5%-ban (74 

fő) látogatják ezt. Az MH BKK munkatársai igen magas számban vannak jelen a Google+ 

oldalon (80%, 4 fő), a YouTube – Twitter – LinkedIn oldalak irányában viszont viszonylag 

csekély az érdeklődés (20-20%, 1-1 fő). 

Jóval megosztottabb ennél a tanintézeti oldal, itt a YouTube, Google+ szolgáltatásokat 

legalább 2/5-ük (42,5% 34 fő, 40% 32 fő) veszi igénybe. Ők a LinkedIn, Twitter és Instagram 

oldalakon is legalább 15%-ban regisztráltak (16,25-16,25%, 13-13 fő; 15,0%, 12 fő). A Tumblr, 

a MySpace, és egyéb közösségi felületeken regisztráltak aránya összességében sem éri el a 

10%-ot.  

A kontrollcsoport közösségi oldalakhoz kötődő, ismerősi kapcsolatainak zömét (60%, 3 

fő) az összességében 300 főnél magasabb ismerősszám határozza meg. Náluk 26% feletti a 

munkából adódó kapcsolatok száma. Ugyanakkor 40%-uk (2 fő) viszonylag alacsony, 100 fő 

alatti ismerősszámmal rendelkezik, és ennek is csak maximum 10%-a ered 

munkakapcsolatokból. 

 NKE HHK/MH AA csoport tagjainak közösségi oldalakhoz kötődő csoportkapcsolatai 

jóval bonyolultabbak. Valamennyi kategóriában 10% felett mozog a válaszadások aránya. Az 

ismerősi kapcsolataik több mint felét (52,6%, 80 fő) a 301 főnél kevesebb kapcsolattal 

rendelkezők határozzák meg (101-300 fő közötti tartományban 30,7%, 35 fő; 100 fő alatt 
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21,9%, 25 fő). Zömüknél a munkával összefüggő kapcsolatok száma 50% alatt marad. 

Harmadik legmagasabb kategóriát (19,3%, 22 fő) teszik ki az 500 fő feletti kapcsolattal 

rendelkezők, akiknél meghatározó a 26-50% közötti, illetve ez feletti, munkából fakadó 

ismerősök aránya (13,1%, 15 fő). 

 

III.5.5. Blogok használata, annak céljai 

 

A két csoport közül az MH BKK kontrollcsoportja teljes mértékben (100%, 5 fő) használja a 

blogokat. Ehhez képest a tanintézeti csoport csak minimálisan (6,2%, 8 fő) veszi igénybe ezeket 

a felületeket. A válaszadóknak lehetőségük volt magán-, a tanulással kapcsolatos, és egyéb 

jellegű blogok közül megjelölni, hogy a felsorolt kategóriák között melyiket olvassák, írják. A 

két csoport válaszadó tagja közül az MH BKK-tól mindenki (100%, 5 fő) olvas oktatási, 40% 

(2 fő) magán, és 60% (3 fő) egyéb jellegű blogot, ugyanakkor senki nem írja egyik típust sem. 

Az NKE HHK/MH AA-tól pozitív választ adók száma minimális (8 fő). A felmérésben 

résztvevők számához viszonyítva a magán- és egyéb jellegű blogok olvasottsága azonos arányú 

(3,1-3,1%, 4-4 fő), az oktatással kapcsolatosan megjelenő blogokat 5,4% (7 fő) olvassa. 

Mindhárom blogtípusban 0,8-0,8% (1-1 fő) szerzőkét is megjelenik. 

 

III.5.6. Web 2.0 szolgáltatások általános/oktatási célú igénybevétele 

 

Sebestyén és Gayer (2016) szerint a Web 2.0 felületeken való jelenlét ”... nemcsak a 

közösségben való részvételre, hanem annak módjára és feltételeire is utal… ezért nem elég 

például vírusképes anyagot létrehozni, a tartalmat el is kell tudni indítani, kell tudni megtolni”. 

Összességében a statisztikából megállapítható, hogy mindkét csoport alulmotivált a felületeken 

való részvételben, és egyik sem használja ki a tőle elvárt mértékben annak lehetőségeit sem a 

magánszféra, sem az oktatás/képzés terén. A szervezet pedig maga nem segít a közösségi 

felületek alkalmazásának intézményi „megtolásban”.  

A kontrollcsoport tagjairól a statisztika alapján kimondható, hogy még azok is, akik a 

web 2.0-ás szolgáltatásokat a magánéletben használják, legalább 50%-ban meg sem próbálják 

annak oktatási célú felhasználását. Ezek közül kiemelkedik a blogok alkalmazása, hiszen az 

általános és oktatási célú felhasználás aránya megegyezik (100-100%, 5-5 fő). A közösségi 

oldalak magáncélú látogatása 100% (5 fő) képzési/oktatási céllal csupán 40% (2 fő), igaz 

mindezt viszonylag magas intenzitással, legalább heti többszöri alkalommal teszik. A webes 

dokumentum-szerkesztő programokat, a social bookmarkingot és a virtuális világokat a 

válaszadók 80%-a (4 fő) egyáltalán nem használja a képzési feladatok támogatásához, ez a 

videó/hangmegosztó portálok, a Wikipédia és a podcastok tekintetében 40% (2 fő). 

Az NKE HHK/MH AA oktatói csoportjának web 2.0 alkalmazáshasználatára (az 

általános és oktatási területekre) vonatkozóan nagyon gyér akár arányaiban, akár intenzitásában 

vizsgáljuk, és ez utóbbi keretén belül is erős hektikusság jellemzi. A Wikipédia oktatási célú 

használata (52,7%, 68 fő) talán a legelterjedtebb, és a legkisebb arányban marad el az általános 

célú használat mögött (79,1%, 102 fő), mindkét cél tekintetében a felület heti többszöri 

látogatása az egyik legjellemzőbb (13,2%, 17 fő; 26,4%, 34 fő). A videó/hangmegosztó 

portálok általános látogatottsága még viszonylag magas (65,1%, 82 fő), de ennek csak 

valamivel több mint a fele (36,6%,46 fő) érinti a képzési célokat. A közösségi oldalak a többi 

felülethez képest látogatottak (58,9%, 76 fő; 30,2%, 39 fő), ahol mindkét célú felhasználás 

elsősorban a legalább heti többszöri és ennél sűrűbb alkalmazásokból tevődik ki. Emellett talán 
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még a webes dokumentumszerkesztés áll elfogadható szinten, hiszen a felhasználók 38,8 és 

29,5%-a (50 és 38 fő) alkalmazza ezt a módszert, bár már közel sem akkora az intenzitás, mint 

az előzőekben, hiszen legmagasabb arányban csak havonta használják a válaszadók. A blogok 

(6,2-6,2%, 8-8 fő), a podcastok (16,3 és 7,8%, 21 és 10 fő), a social bookmarking (9,3 és 3,1%, 

12 és 5 fő), valamint a virtuális világok terén (10,9 és 7%,, 14 és 9 fő ) alig van különbség a két 

felhasználási cél arányai között. Ez utóbbiak is zömmel alacsony intenzitással folynak.  

 

III.6. A tanulástámogatás során megjelenő atipikus tanulási módszerekkel kapcsolatos 

tapasztalatok, szokások, attitűdök elemzése 

 

III.6.1. LMS (Learning Management System) keretrendszerek használata 

 

A kontroll és alapcsoport e-Learning keretrendszer használati szokásai eltérőek. Míg előbbiek 

40%-a (2 fő), addig utóbbiak csak 17,1%-a (22 fő) alkalmaz LMS rendszert munkájához. Az 

MH BKK-nál ez egyöntetűen az Ilias, addig a másik szervezetnél több ilyet is megneveztek, 

elsősorban a Neptunt (amennyiben ennek egyes funkciói LMS-nek is tekinthetőek), ez mellett 

az Iliast, a Moodlet, a Probonot és a CoEdut. Ez azt mutatja, hogy egy olyan szervezetnél, mint 

az NKE, vagy az MH nincs egy olyan egységesen megkövetelt LMS keretrendszer, mely a 

hagyományos mellett az alternatív tanulási módszerekkel folyó képzések támogatásában, 

szervezésében is alkalmazható lenne, így ezek alkalmazása esetleges, sok esetben párhuzamos.  

 

III.6.2. LCMS (Learning Content Management System) rendszerek használata 

 

Mint az előző pontból is jól látható, az e- keretrendszerek használata is kívánnivalókat hagy 

maga után. Sajnos a magyarul tartalommenedzsment rendszerként is aposztrofált LCMS 

alkalmazás szinte teljesen fehér terület a felmérésben résztvevők körében. Az MH BBK-nál 

egyáltalán nem használnak ilyen (akár ingyenes, akár költségekkel járó) szoftvereket, és az 

NKE HHK/MH AA válaszadói közül is csak 3,1% (4 fő) az, aki rendszeresen alkalmazza 

ezeket. Közülük 50%-ban (2 fő) független alkalmazást (pl. FrontPage, SCORM, AddIn, stb.), 

25-25%-ban (1-1 fő) a NEXIUS-t, és az Xe eLearning XHTML szerkesztőt részesíti előnyben. 

 

III.6.3. Az atipikus tanulási módszerekre jellemző oktatói tevékenység (tutorálás, mentorálás, 

fejlesztések, vizsgáztatás, dokumentálás, ellenőrzés, stb.) elszámolása az intézménynél 

 

Az MH BKK válaszadóinak 60%-a (3 fő) lehetségesnek, 20%-a (1 fő) lehetetlennek tartja a 

felsoroltak oktatói tevékenységben történő elszámolását, 20%-nak (1 fő) nincs információja 

erről, így ezt nem tudja megítélni. 

Az NKE HHK/MH AA válaszoló szakembereinek több mint fele (55,8%, 72 fő) szintén 

információhiányban szenved, és közel azonos arányban nyilatkoztak az elszámolhatóságról 

(22,5%, 29 fő) és az elszámolhatatlanságról (21,7%, 28 fő).  

Az atipikus tanulási módszerekre jellemző oktatói/oktatásszervezői tevékenységek 

elszámolása kapcsán a vizsgálatnak helyt adó szervezeteknél ellentmondások tapasztalhatóak. 

A válaszadók megnyilvánulásai alapján gyanítható, hogy vagy a tevékenységek átfogó 

szabályozás hiányos, vagy annak nyilvánosságával és kommunikációjával vannak problémák. 

Ezek tovább növelik az alternatív módszerekkel kapcsolatos oktatói ellenérzéseket. 
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III.6.4. Atipikus (főleg e-) tanulási módszerek és IKT (infó-kommunikációs technológiai) 

eszközök bevezetésének, használatának, e-tananyagok fejlesztésének intézményi ösztönzése 

 

A kontrollcsoport tagjainak válaszaiból kitűnik, hogy a szervezeti fejlesztésekkel kapcsolatos 

elgondolásokat az állomány ismeri, hiszen 100%-ban (5 fő) pozitív választ adott az 

oktatás/képzés atipikus módszereinek bevezetésével kapcsolatos intézményi ösztönzésekre. 

A HM, MH és a katonai tanintézetek e-tanulási térrel kapcsolatos stratégiai, illetve 

kommunikációs hiányosságait tükrözi, hogy a válaszadók az intézményi háttér kialakításával 

és fejlesztésével kapcsolatban, nagyszámban negatív, illetve bizonytalan választ adtak. Az NKE 

HHK/MH AA válaszadóinak több mint háromnegyede összességében bizonytalan (54,3%, 70 

fő) vagy nem tud ezekről az ösztönzésekről (14,7%, 19 fő), és csak 31% (40 fő) ismerte fel az 

adott tanintézet támogatói hátterét.  

 

III.6.5. Az e-tanulási környezet hatása az oktatók felkészülési idejére 

 

A kontrollcsoport válaszadóinak csak egyötöde (20%, 1 fő) gondolja úgy, hogy az elektronikus 

tanulási környezet bevezetése növelné az oktatási anyagok létrehozására, számonkérésre, 

adminisztrációjára, üzemeltetésére fordított átlagos idejét. 40-40%-uk (2-2 fő) szerint a 

felsorolt tevékenységek kapcsán a jelenlegivel nagyjából azonos időt kellene ezekre fordítania, 

illetve a terhek csökkennének. Az MH BKK válaszadói közül az alacsonyabb leterheltséget 

várók 66,6%-a (2 fő) a csökkenés 31-50% közötti mértékével számol, míg a fokozottabb 

leterhelést anticipáló 33,3 % (1 fő) a terhek növekedését 41-50% mértékűnek ítéli meg.  

Az NKE HHK/MH AA válaszadói bizalmatlanok az atipikus tanulási módszerekkel 

kapcsolatban, mivel több, mint negyedük (27,9%, 36 fő) a terhek növekedésével számol.  

41,1%-uk (53 fő) nem hiszi, hogy (a kezdeti időszakot leszámítva) a ráfordított energia 

módosulna, és csak 31%-uk (41 fő) bízik a terhek csökkenésében. Az alapcsoport válaszadói a 

tehercsökkenés/növekedés terén is szórt eredményt produkáltak. A kevesebb lekötöttséget 

várók legnagyobb arányban a 21-30%-os (19,7%, 15 fő) és a 6-10%-os (18,4%, 14 fő) 

csökkenést jelölték meg. Az 5% alatti, valamint 11-20%-os csökkenést 7,9-7,9% (6-6 fő), a 31-

40% és 41-50% közötti csökkenést 2,6-2,6% (2-2 fő) várja, de 1,3% (1 fő) szerint a csökkenés 

akár az 50%-ot is meghaladhatja. Az NKE HHK/MH AA terhek növekedésével számoló 

munkatársainak válaszai között 17,1%-kal (13 fő) a leggyakoribb a 21-30%-os, 11,8%-kal (9 

fő) második a 11-20%-os, míg 10,5%-kal a harmadik az 50%-ot meghaladó tehernövekedést 

váró. Az 5% alatti, valamint a 31-40%-os leterheltség növekedéssel 5,3-5,3% (4-4 fő), a 6-10% 

és a 41-50% közötti többletmunkával 3,9-3,9% (3-3 fő) számol.  

 

III.6.6. IKT (infó-kommunikációs technológiai) eszköz, e-/digitális tananyag használati 

szokások az oktatott kurzus/tantárgy ismeretanyagainak átadásához / oktatás- és 

képzésszervező / rendszerüzemeltető munkájához 

 

Az egyes atipikus tanulási módszerek alkalmazása igen eltérő mértéket mutat a kontroll- és az 

alapcsoport képviselőinek tekintetében. Összességében a csoportok oktatói attitűdjeiről 

elmondható, hogy a felsorolt atipikus módszereket/eszközöket/anyagokat átlagban 47%-ban 

nem használják (az átlagot rontja, hogy a Neptun rendszer az MH AA-án és az MH BKK-ban 

nem áll a szervezet rendelkezésére).  
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A kontrollcsoportnál a digitális fényképezőgép használata még egyáltalán nem nyert 

teret, mivel senki nem használja az oktatáshoz. Ezt követi 80-80%-os (4-4 fő) 

kihasználatlansággal a gamification, a Facebook és a digitális kamera adta lehetőségek. A 

használati gyakoriságot alapul vevő felsorolásokat összesítve elmondható, hogy a „mindig” 

kategória adja a második legnagyobb értéket a maga 28%-ával, ahol az oktatók 60-60%-a (3-3 

fő) minden foglalkozáson használja a tanulástámogatási formák valamelyikét. A soha és mindig 

(47%, 28%) végletek között sorrendben a néha – általában – sokszor kategóriák találhatóak 

(10,0 – 9,0 – 6,0%). Az egyes módszerek/eszközök/anyagok tekintetében a prezentáció, a PDF 

vagy más, text formájú digitalizált anyagok és e-könyvtár, valamint a laptop, tablet, PDA 

kombó 100%-ban, a digitalizált filmek és képek, a hanganyagok, a Wikipédia és az internetes 

keresők 80%-ban kerülnek bevonásra az oktatási folyamatokba valamilyen gyakorisággal.  

Az NKE HHK/MH AA csoport válaszai alapján az összesített gyakorisági adatoknál a 

soha – néha – általában – sokszor – mindig a sorrend (47,9 - 21,8 - 12,8 - 11,3 – 6,3%). A 

kontrollcsoporttal ellentétben az alapcsoport az egyes elemek teljes 

támogatottságában/elutasításában nem ért el 0 illetve 100%-os értéket. A „soha” kategóriában 

a leg elutasítottabb a gamification (81,4%, 105 fő), a digitális diktafon (75,2%, 97 fő), és a web 

kamera (72,9%, 94 fő). A „mindig” kategóriában az oktatók leginkább a laptop, tablet, PDA 

(20,9%, 27 fő), az internetes kereső (18,6%, 24 fő) és a prezentáció (17,1%, 22 fő) lehetőségeit 

használják ki. Az egyes módszerek/eszközök/anyagok tekintetében a laptop, tablet, PDA 

81,3%-ban, a PDF, vagy más, text formájú digitalizált anyagok, e-könyvtár 80,7%-ban, a 

prezentáció 79,2%-ban megjelenik valamely gyakorisággal az oktatók eszközhasználatában. 

 

III.6.7. IKT (infó-kommunikációs technológiai) eszközök, e- és digitális tananyagok 

használata az egyes oktatási folyamatokban 

 

Az tanulási folyamatok támogatása keretében vizsgálatra került, hogy a felsorolt 

módszerek/eszközök/anyagok az oktatás/felkészülés/számonkérés mely fázisában 

használja/ajánlja a kutatásban résztvevő állomány. A korábbi gyakoriságvizsgálat eredményeit 

megerősítette az oktatási folyamatokra lebontott vizsgálat. A felsoroltak összesített átlag-

elutasítottsága az MH BKK csoportja szemszögéből megegyezik az előbbi pontnál mért 47,0%-

kal, és ezek az NKE HHK/MH AA válaszadóinál sem sokban térnek el egymástól (47,9% 

helyett 48,0).  

A kontrollcsoport a fázisokat tekintve az egyéni tanulás támogatásánál (38,0%), a 

jelenléti foglalkozásoknál (35,0%), illetve az ismeretbővítés, kutatás területén (34,0%) 

alkalmazza legszívesebben az IKT adta lehetőségeket, és legkevésbé a gyakoroltatás (23,0%) 

és a csoportmunka (25,0%) keretében hasznosítják ezeket. Az egyes 

módszereket/eszközöket/anyagokat nézve az internetes keresőt (65,0%), a laptopot, tabletet, 

PDA-t és a PDF vagy más text formájú digitalizált anyagokat, e-könyvtárat (60,0-60,0%), a 

prezentációt és a digitalizált hanganyagokat (52,5-52,5%) használják a legszélesebb körben.  

Az alapcsoport a módszerek/eszközök/anyagok használatát tekintve elsősorban az egyéni 

tanulás támogatása (20,3%), az ismeretbővítés, kutatás (17,2%) és a jelenléti foglalkozás 

(13,54%) terén használja ki az e-tanulási tér adta lehetőségeket. A gyakoroltatás (8,6%) vizsga 

és egyéb számonkérés (8,9%) és a beadandó feladatok (9,9%) terén ezek viszont eléggé háttérbe 

szorulnak. Az egyes módszerekre/eszközökre/anyagokra lebontva az internetes kereső (21,7%), 

a prezentáció valamint a PDF vagy más text formájú digitalizált anyagok és e-könyvtár (21,15-

21,15%), valamint a laptop, tablet, PDA (20,6%) használata a legáltalánosabbak. 
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A fentiekből is megállapítható, hogy az oktatók eszközhasználata elsősorban a jelenléti, 

frontális oktatást támogatja, és kevésbé preferálja a közösségi csoport- vagy projektmunkákat 

lehetővé tevő közösségi tanulási rendszerek alkalmazását.  

 

III.6.8. Az atipikus (e-, főleg web 2.0) alkalmazások oktatási célú használatának akadályai 

 

Az MH BKK megkérdezettjeinek túlnyomó többsége képesnek érzi magát az e-oktatási 

környezetből adódó kihívásoknak való megfelelésre, hiszen 20,0%-uk (1 fő) egyáltalán nem, 

60,0%-uk (3 fő) pedig csak apró, önállóan megoldható nehézségekkel számol ezen a téren, és 

a maradék 20%-uk (1 fő) is képesnek látszik ellátni feladatait kis segítséggel. 

 Az NKE HHK/MH AA válaszadóinak 31%-a (40 fő) az atipikus (e-, főleg web 2.0) 

alkalmazások oktatási célú használata során teljesen megbízik képességeiben, 29,5%-uk (38 fő) 

önállóan megoldható apró, 6,2%-uk (8 fő) pedig segítséggel áthidalható nehézségeket lát. A 

kérdést megválaszolni nem tudó bizonytalanok aránya magas (33,3%, 43 fő).  

 

III.6.9. Az egyes atipikus tanulási módszerek képzésekre vonatkoztatott hasznossága  

 

A kontrollcsoport általában a katonai tanintézeteknél folyó képzések tekintetében szinte 

valamennyinél hasznosíthatónak látja az atipikus tanulási módszerek adta lehetőségeket. Csak 

a BSc (20,0%) és MSc (20,0%) nappali képzéseknél illetve az önkéntes védelmi tartalékosok 

kompetenciamérése és elméleti felkészítése során (20,0%) utasították el ezeket. 

Az alapcsoportnál ugyanakkor elég magas az atipikus módszerek általános 

elutasítottsága, mivel az összes képzésnél 20,0 és 28,7% között mozgott azok aránya, akik egyik 

módszert sem tartják hasznosnak a képzések szempontjából. 

Összességében az e-Learning kapta az MH BKK és az NKE HHK/MH AA csoportjaitól 

is a legnagyobb támogatottságot (90,9 és 47,5%), mivel ezek szinte minden felsorolt képzésnél 

hasznosíthatónak látszanak, viszont a MOOC (9,1 és 5,9%) a legkevésbé elfogadott. /Az 

atipikus módszerek elutasítottságának mértéke nagyságrendekkel magasabb, mint az NKE 

HHK/MH AA hallgatói csoportjainál a saját képzésükkel kapcsolatosan mért ellenszenv 

(Angyal, 2017), ahol valamennyi atipikus módszernek 50% feletti a támogatottsága./ 

Az MH BKK válaszadóinak egyes módszereket érintő véleményét összegezve a 

gamification 20%-os támogatottságot 9, az e-Learning 100%-ost 14, a blended learning 80%-

ost 12, a MOOC 20%-ost 10, a web 2.0 60%-ost 4, a szimuláció 20%-ost 11 képzésnél kapott. 

A felsorolt összes módszer egyes képzésekre vetített összegzését tekintve az Összhaderőnemi 

Vezető Altiszti Tanfolyamnál tűnne leghasznosabbnak ezek bevezetése. 

Az NKE HHK/MH AA válaszadóinál a gamification az OKJ honvéd altiszt nappali 

szakképzésnél 32,6%, az e-Learning a felsőoktatási szakképzésnél 55,8% értéket mutat. A 

blended learning a BSc levelező képzésnél 17,8%, a MOOC az új végzettségért, 

szakképesítésért folyó rekonverziós képzésnél 10,1%, a web 2.0 az altiszti szakmai/nyelvi 

továbbképzésnél 18,6%, a szimuláció a nappali OKJ honvéd altiszt szakképzésnél 33,3% 

értéket ért el a hasznosság tekintetében. Az összes atipikus módszert összegezve az új 

végzettséget/szakképesítést adó rekonverziós képzéseknél lehetne ezeket leghasznosabban 

alkalmazni. 

Az MH BKK felelősségi körében folyó képzések tekintetében az atipikus tanulási 

módszerek várható hasznossága ugyancsak felmérésre került. Az eredmények tükrében a 

válaszadók 20-20%-a két képzési területen (tartós külszolgálatra tervezett állomány 
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békeműveleti felkészítése, NKE hallgatói állomány békeműveleti felkészítése) nem tartották 

egyik atipikus módszert sem alkalmasnak a tanulás támogatására. 

Az összes képzést figyelembe véve az e-, és blended learning kapta a legnagyobb 

bizalmat (73,3-73,3%), míg a legkevesebbet (17,5%) a szimuláció.  

A képzések vonatkozásában a tartós külszolgálatra tervezett állomány békeműveleti 

felkészítése során tartják legkevésbé célszerűnek a fenti tanulási módszerek alkalmazását, 

mivel csak 26,7% értékelést kapott, ezt követi a már blended learning formájában zajló katonai 

angol szinten tartó nyelvképzés (METC) 36,7%-kal, az összes többi képzés 43,3%, vagy e 

feletti értékelést kapott. 

 

III.6.10. Az egyes atipikus tanulási módszerekkel kapcsolatos állítások elfogadása4 

 

A kontrollcsoport egyetértése az állításokkal egy tízes skálán mérve 4,8-9,4 érték között 

mozgott - ezek a két csoportot összehasonlítva a legalacsonyabb, és legmagasabb értékek is 

egyben – és az összes állítást figyelembe véve 7,54-es átlagot hozott. A legalacsonyabbak ezek 

közül a hallgatók TDK, tudományos, szakdolgozati, diplomamunka stb. valamint az e-tanulás 

felhasználó/oktatóbarát jellemzőivel volt kapcsolatos. A legmagasabb értékek az e-tanulás 

trendiségével, illetve a teljes oktatási folyamatra fordított intézményi költségek csökkenésével 

kapcsolatos állítás volt. A 27 állításból 11 db. kapott 8,00 vagy az feletti, 14 db. 6,00-8,00 

közötti, és 2 db. 6,00 alatti értékelést. 

Az NKE HHK/MH AA válaszadóinak összesített értékei 6,44-7,86 között mozognak és 

7,21-es összesített átlagot mutatnak, ami mintegy háromtizeddel alacsonyabb az MH BKK 

válaszadóinak átlagánál. A legkevésbé támogatott kijelentések e-tanulási tér bevezetésével 

kapcsolatban az oktatók tananyag fejlesztési idő- és erőráfordításának csökkenését, a másik 

pedig a tanulmányi eredmények növekedését fejtette ki. (Ez utóbbival kapcsolatosan 

valószínűleg az oktatók nem ismerik a nemzetközi kutatási eredményeket.) A legnagyobb 

egyetértés pedig az a kurzus tartalmának folyamatosan frissíthetőségével és az információk 

időbeni közzétehetőségéről szólt. A 27 állításból egy sem kapott 8,00 feletti, illetve 6,00 alatti 

értékelést a tízes skálán, valamennyi a két érték közé esett.  

 

III.7. Az IKT infrastruktúra, a képzésben résztvevők és a képzésbe bevont 

humánerőforrás IT kompetenciáinak, és a fejlesztés támogatottságának elemzése 

 

III.7.1. Az IKT infrastruktúra és tárgyi eszközök 

 

Az IKT infrastruktúrával és eszközfelszereltséggel kapcsolatosan eltérő válaszok születtek a 

vizsgált csoportoknál. A kontrollcsoportnál a két véglet (a feltételek teljes megléte, illetve teljes 

hiánya) nem szerepelt az adekvát válaszok között. 60%-uk (3 fő) csak szükségszerűen tartja 

megfelelőnek a feltételeket, míg 40%-uk szerint azok nagyrészt megfelelnek. 

Az NKE HHK/MH AA válaszadóinak közel több mint kétharmada szerint a feltételek 

nagyrészt hiányosak, vagy annál is rosszabbak (15,5%, 20 fő; 44,2%, 57 fő), ugyanakkor teljes 

mértékben elégedett az állomány majd tizede (9,3%, 12 fő), és 31% (40 fő) is csak 

részfejlesztéseket tart szükségesnek a technikai feltételek javítása terén.  
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III.7.2. A saját, a munkatársak és a képzéseken résztvevők IT kompetenciáinak megítélése 

Mind a kontroll-, mind az alapcsoport válaszadói saját IT kompetenciájukat 

munkatársaikéhoz közel hasonló szintűre becsülik. Azaz legalább 68,2%-ban azokat „nagy 

részben megfelelő”-nek, vagy annál jobbnak ítélik meg, és 30%-ot csak alig haladja meg a 

„nagy részben hiányos”, vagy annál rosszabb kompetenciákra utaló értékelés.  

Az oktatók, az oktatás- és képzésszervezők, és a rendszerüzemeltetők képe a hallgatók, 

és képzésben résztvevők IT kompetenciáiról viszonylag egységes, arányaiban gyakorlatilag 

megegyezik a saját IT kompetenciáikról kialakított értékeléssel.  

Az MH BKK-osok véleménye viszonylag kiegyensúlyozott. 80,0% (4 fő) szerint a 

képzésben résztvevők kompetenciái nagy részben megfelelőek, és csak 20,0% (1 fő) szerint 

hiányosak nagy részben. 

Az NKE HHK/MH AA oktatói visszafogottan értékelték hallgatóikat a maximális 

tartományban (12%, 16 fő). Zömük véleménye alapján a képzésben résztvevők mintegy 58,1%-

a (75 fő) a „nagy részben megfelelő” minősítésbe esik. Valamivel több, mint negyedük (26,4%, 

34 fő) értékelése mutat rá a „nagy részben hiányos” IT kompetenciákra és mindössze 3,1%-ban 

jelzik, hogy a hallgatóknál és képzésben résztvevőknél teljes a kompetenciahiány. 

 

III.7.3. Az atipikus (elsősorban e-) tanulási módszerek és e-környezet intézményi 

fejlesztésének támogatása4  

 

Érdekes az egyes intézmények válaszadóinak hozzáállása a fejlesztésekhez. A kontrollcsoport 

tagjainak 100%-a (még ha bizonyos feltételek mellett is de) támogatja az intézményi 

fejlesztéseket. 

A tanintézeti oldal már nem ennyire egységes. Magas a bizonytalanok száma (14%, 18 

fő), 26,4% (34 fő) már most kivonná magát az ezzel járó kötelezettségek alól, 1,6% (2fő) pedig 

teljesen elhatárolódik az ilyen irányú fejlesztésektől.  

 

III.7.4. Részvételi szándék az atipikus (főleg e-) tanulási módszerekkel kapcsolatos 

kompetenciafejlesztő kurzusokon 

 

Az e-oktatói kompetenciák fejlesztésével kapcsolatos attitűdök hasonlóak az előző pontban 

ismertetett intézményi materiális fejlesztésekhez való hozzáálláshoz. Az MH BKK 

válaszadóinak 40%-a (2 fő) feltétel nélkül is részt venne a felkészítéseken, a maradék 60% (3 

fő) ugyanakkor ezt megfelelő erőforrások meglétéhez köti. 

A tanintézetek képviselőinek több mint fele (53,5%, 69 fő) csak az erőforrások 

rendelkezésre állása esetén, 13,2%-uk viszont feltétlenül részesülni szeretne ilyen irányú 

kompetenciafejlesztésekből. 1,6% (2 fő) szívesebben maradna távol ezektől, 7,2% (9 fő) csak 

akkor venne részt ilyen kurzusokon, ha a munkahely kötelezné őt erre, 0,8% (1 fő) saját 

szemszögéből feleslegesnek ítéli meg a részvételt, mivel állítása szerint minden szakismerettel 

rendelkezik, 5,4% (7 fő) munkahelyi elfoglaltságra hivatkozva maradna távol. Mindezek 

mellett a válaszadók közel ötöde (18,6%, 24 fő) bizonytalan, nem tud dönteni a részvételről. 

 

III.7.5. Oktatók véleménye a képzésben érintettek attitűdjeiről 

 

A kontrollcsoport oktatói, képzésszervezői és rendszerüzemeltetői 12%-kal, míg az NKE 

HHK/MH ÁÁ válaszadói 6,5%-kal értékelték alacsonyabbra saját érdeklődésüket, 
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fogadókészségüket egy tízes skálán mérve alacsonyabbra, mint saját hallgatóik/képzésben 

résztvevőik hasonló attitűdjeit (3. ábra). Ez gyakorlatilag megegyezik a hallgatói kérdőív 

hasonló kérdésére adott válaszokkal7.  

 

3. ábra: A képzői oldal véleménye hallgatóik és saját maguk érdeklődéséről, 

fogadókészségéről, az atipikus (főleg e-) tanulási módszerrel támogatott foglalkozások 

nagyobb arányú fejlesztésével/bevezetésével kapcsolatban 

Figure 3.: Trainer sites’ opinions about their students’ and their own interest, receptivity, and 

the greater development / introduction lessons supported by atypical (mainly e-) methods 

 
Forrás: saját szerkesztés saját kutatások alapján 

 

5. Összefoglalás 

 

Az oktatói kérdőív elérte célját. Általa sikerült betekintést, és számszerű, részletes 

eredményeket nyerni a két alapvető katonai oktatási intézmény (NKE HHK és MH AA) 

oktatóinak, és képzéstámogatóinak atipikus tanulási módszerekkel kapcsolatos attitűdjeiről, 

szokásairól, a képző intézményekkel szembeni elvárásaikról, melyeket egy katonai 

(iskolarendszeren kívüli felkészítésre szakosodott) kontrollcsoport eredményeivel vetett össze 

a kutatás. A kapott eredmények alapján kijelenthető, hogy a hazai civil felső- és középfokú 

oktatási intézményekhez (az NKE vonatkozásában egyes más karokhoz) képest is lemaradás 

tapasztalható a napi oktatói/képzői gyakorlatban, a rendelkezésre álló infrastruktúra és 

fejlesztések kapcsán is. Ugyanakkor a már lassan három éve létező Nemzeti 

Infokommunikációs Stratégiából és annak cselekvési tervét tartalmazó Zöld Könyvből adódó 

Digitális Magyarország Program az egyes adatbázisokra, a kormányzati működésre, a piaci 

szereplőkre és az önkormányzatokra specializált digitális fejlesztési akciótervei és projektjei 

mellett meghatározta az oktatási intézmények szerepét is. Azaz a Digitális Magyarország 

Program az élet teljes területét átfogva nemcsak az informálódás, az okos mérések, a távmunka, 

az e-vásárlás/kereskedelem/fizetés, az állami – önkormányzati - magán e-ügyintézés, az e-

egészségügy, az otthon biztonsága és a szórakozás/kikapcsolódás lehetőségeit teremtik meg, de 

a digitális írástudás növelésével digitális közösségek létrehozásán keresztül lehetőséget adnak 

az oktatási és képzési kultúra megújítására, mely biztosítja nemcsak az egyén, de a 

vállalkozások versenyképességét is. Az állam kezében meglévő és a jelenben, valamint a 

közeljövőben fejlesztésre kerülő infrastruktúra és központi szolgáltatások csak akkor lesznek 

képesek szinergikusan működni, ha ezek a fejlesztések nemcsak egyes preferált területeket 

(többek között egyetemeken belüli karokat) érintenek, hanem az ország teljes területén (így az 
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MH-ban és az NKE HHK-on is) kézzelfogható eredményeket biztosítanak. Azaz olyan típusú 

(többek között katonai) képzések és az azokat támogató e-tananyagok kidolgozása szükséges, 

melyek eredményeként nem eszközöket, hanem olyan funkciókat ismernek meg a képzésben 

résztvevők, melyekkel biztosított többek között a szabályozott online kommunikáció, a 

közösségi oldalak felhasználása, a tartalom- és információ-megosztás lehetősége, továbbá a 

személyes tanulási tér és a hálózati online kooperáció mellett a kurzusok online támogatása, 

továbbá a lehető legnagyobb számban a nyílt kurzusok igénybevétele úgy, hogy a képzéseken 

résztvevők átérezhessék a flow-élményt, azaz az örömöt és a kreativitást, melyre későbbi 

kompetenciáik ráépíthetőek.  

 

JEGYZETEK 

 

1. MOOC - Massive Open Online Course (tömeges nyílt online kurzus), a neten keresztül 

általában ingyenes, korlátlan részvételt és online hozzáférést biztosító lehetőség. 
2. Kérdőív az atipikus tanulási módszerek alkalmazásának értékelésére az MH BKK 

felkészítésein/képzésein résztvevők számára; Kérdőív az atipikus tanulási módszerek 

alkalmazásának értékelésére az NKE NKK hallgatói számára; Kérdőív az atipikus tanulási 

módszerek alkalmazásának értékelésére az MH AA hallgatói és a képzéseken résztvevők 

számára; Kérdőív az atipikus tanulási módszerek alkalmazásának értékelésére az MH HHK 

hallgatói és a képzéseken résztvevők számára. 
3. Tölcsértechnika - általános kérdésektől a specifikusak irányban haladva. 

4. Részletes adatok helyhiány miatt a tanulmányban nem kerülnek közreadásra. 

5. A válaszadók 23%-a alap-, 42%-a átlagos, 24%-a az átlagosnál magasabb, 10%-a profi 

szintűre értékelte saját IT, ezen belül is internet-használati jártasságát. 

6. Akik csak mobileszközön vagy csak hagyományos PC-n interneteznek, azok 

jóval kevesebb időt töltenek a gép előtt, mint akik mindkét eszköztípuson interneteznek. 
7. Angyal Árpád Béla (2017): Az atipikus tanulási módszerek helyzete és fejlesztésének 

lehetőségei a Magyar Honvédségnél III. - a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és 

Honvédtisztképző Kar (NKE HHK) és a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia (MH AA) 

hallgatóit, képzésen résztvevőit érintő kérdőíves vizsgálat egyes aspektusai. VI. IDK 2017. 

Tanulmánykötet, Pécs, 2017. p. 55. 
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Bakonyi Mária2 

 

A GYERMEKKORÚ SÉRTETT KIHALLGATÁSA 

A BÜNTETŐELJÁRÁSBAN 

 

THE INTERROGATION OF A CHILD VICTIM IN CRIMINAL PROCEEDINGS 
 

ABSTRACT 

 
The European Union Strategy is increasingly rendering the claim that is conceived in the effectiveness 

of child rights within the judicial system. The general principles of the Convention on the Rights of the 

Child are exemplary concerning proper treatment. They provide the protection of children’s rights. The 

best interest of the child is a primary consideration that has to pervade any legislative, administrative or 

judicial decision. 

In Hungary, the child victim is interrogated by the investigating magistrate. The interrogation is not 

attended by a psychologist. However, a psychologist must examine the child in almost all cases of 

offences against children and they must give their opinion on whether the child’s statements are 

experience-like and plausible, trustworthy or influenced. In the case of child victims the ability to give 

coherent evidence depends on age. What sort of questions can a child be asked? 

It is unambiguous that special expertise be required when interrogating a child. Should the investigating 

magistrate, the prosecutor or a member of the investigationg authority have this competence or should 

they all have it? To what extent is it needed? Should it be of psychological level?  Would a specialization 

in this field be necessary? I am looking for the answers to these questions in my study. 

 

1. Bevezető 

 

„Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyerek, 

                  úgy gondolkoztam, mint a gyerek, 

             úgy ítéltem, mint a gyermek1….” 

 

Napjainkban egyre több gyermekkorú sértett sérelmére elkövetett bűncselekmény válik 

ismertté, az ilyen esetek gyakran felkapott témái a médiának, ezáltal széleskörű társadalmi 

érdeklődést váltanak ki, és ez a felfokozott figyelem később kiterjed az ügyben eljáró hatóságok 

munkájára is. 

Ezért ezekben az ügyekben különösen nagy jelentősége van már a sértett első 

kihallgatásának is, amelynek eredménye meghatározza a további eljárást. A kihallgatónak 

ilyenkor az objektív igazság feltárása érdekében nem a büntetőjogi felelőssége tudatában 

nyilatkozó felnőttet kell szóra bírnia, hanem egy, a hatósággal többnyire az életében először 

találkozó gyereket, aki addigra - a közvetlen környezetének hatására - már inkább szégyelli a 

vele történteket. Esetenként olyannyira, hogy a sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt 

bűntudat alakult ki benne, saját magát tartja felelősnek a történtek miatt, sőt az elkövetőnek 

keres mentségeket. 

Ezekben az eljárásokban már annak is nagy jelentősége lehet, hogy ki az, aki a 

gyermekkorú sértett első kihallgatását elvégzi; nem mindig célszerű például, hogy ez a 

nyomozó hatóság tagja legyen, például egy férfi nyomozó hallgasson ki egy szexuális 
                                                           
2 címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, Siklósi Járási Ügyészség  
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visszaélést vagy erőszakot átélt 13 éves kislányt, különösen a bűncselekmény részleteibe 

belemenve, ami egy nyomozásban elkerülhetetlen.  

Leszögezhetjük: a testi bántalmazást vagy a szexuális jellegű bűncselekményt átélt 

gyermekek kihallgatása nemcsak felkészült nyomozói, ügyészi, védői, és bírói munkát kíván, 

hanem a jogalkotó részéről átgondolt, koherens és speciális szabályozást is.  

 

2. A jogi szabályozás 

 

A nemzetközi egyezmények, irányelvek elsősorban a fiatalkorú bűnelkövetőkre koncentrálnak, 

a velük szemben alkalmazandó eljárás szabályait, az intézkedéseket és a szankciókat 

részletezik, a gyermekkorú sértettekkel elvétve foglalkoznak. 

Az ENSZ közgyűlése által 1989. november 20. napján, New Yorkban elfogadott, 

Gyermekek Jogairól szóló Egyezmény2 (a továbbiakban: Egyezmény) alapján gyermek az a 

személy, aki tizennyolcadik életévét nem töltötte be, kivéve, ha a reá alkalmazandó 

jogszabályok értelmében nagykorúságát már korábban eléri.3 A megfelelő bánásmóddal 

kapcsolatban az Egyezmény általános elvei irányadók. Ezeknek megfelelően: a gyermekek 

mindenekfelett álló érdeke olyan elsődleges szempont, amelynek át kell hatnia bármely 

jogalkotási, közigazgatási vagy bírósági döntést.  

Az Egyezmény 37. és 40. cikkei a tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyek 

által elkövetett bűncselekmény miatti felelősségre vonás szabályait tartalmazzák. A Pekingi 

Szabályok,4 a Riyadh-i Irányelvek, a Tokiói Szabályok illetve a Havannai Szabályok a 

tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyekkel – a fiatalkorúakkal – szemben 

alkalmazandó szankciókat részletezik. A speciális Greifswaldi Szabályok célja, hogy a 

társadalmi szankcióknak és intézkedéseknek vagy a szabadságkorlátozás bármely formájának 

alávetett fiatalkorú elkövető jogait és biztonságát megerősítse, támogassa és elősegítse fizikai, 

lelki és szociális jólétét. Az ajánlás a fiatalkorú, azaz a 18. életév alatti és a fiatal felnőtt, azaz 

a 18. és 21. életév közötti személyek vonatkozásában alkalmazandó, függetlenül attól, hogy 

bűncselekményt vagy „csak” a polgári jog körébe tartozó antiszociális magatartást valósítottak 

meg.5 

Az EU új, 2011-2014-es Stratégiája, „Gyermekbarát Igazságszolgáltatás” címmel kiemeli 

a gyermeki jogoknak az igazságügy területén történő érvényesülésének fontosságát. E körben 

a jogi képviselettől, a részvételen, a védelmen át vagy a gyermekekkel foglalkozó szakemberek 

(bírák, ügyészek) speciális képzéséig mindenütt vizsgálandó, hogyan jelenik meg a gyermek 

mindenekfelett álló érdeke a szabályozásban és a mindennapi működés során. 

Magyarországon a 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) számos gyermeki jogok 

biztosítását célzó, garanciális eljárási szabályt tartalmaz, azonban a gyermek sértettek jogainak, 

az eljáró hatóságok kötelezettségeinek, és a védői jogok érvényesülésének terén meglehetősen 

kaotikus képet mutat. A 14. életévét be nem töltött tanúra vonatkozó szabályok elszórtan 

szerepelnek benne, és értelmezésre szorulnak, egységesen csak a 68. számú Büntető Kollégiumi 

Vélemény alapján alkalmazhatók.6 

A Be.-ben, általában a sértettekre vonatkozó előírás, hogy a bíróságnak, az ügyésznek és 

a nyomozó hatóságnak az eljárási cselekmények előkészítése és végrehajtása során 

figyelemmel kell lennie arra, hogy az eljárási cselekményt megelőzően, annak során, illetve az 

eljárási cselekményt követően a sértett és a terhelt szükségtelenül ne találkozzon egymással.7 

Az olyan eljárási cselekményt, amelynél a sértett jelenléte kötelező, lehetőség szerint úgy kell 

előkészíteni és végrehajtani, hogy annak megismétlésére indokolatlanul ne kerüljön sor.8 
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Erre a gyermekkorú sértett esetében különösen ügyelni kell, hiszen egy felnőtt korú 

elkövető egy nyomozási cselekmény, például szembesítés lefolytatása során is befolyásolhatja 

– még akár a jelenlétével is félelmet kelthet benne –, amit a kihallgató illetve a jelenlévő 

törvényes képviselő sem tud megakadályozni. 

 

3. A gyermekkor fogalmának jelentősége a büntetőjogban  

 

A hatályos magyar jogi szabályozás alapján gyermek az, aki a tizennyolcadik életévét nem 

töltötte be. Köznapi kifejezéssel nevezhetjük kiskorúnak, vagy gyermekkorúnak én a 

továbbiakban egymás szinonimájaként fogom használni ezeket a fogalmakat.. 

Az elkövető büntethetőségét kizárja vagy korlátozza a gyermekkor.9 Nem büntethető, aki 

a büntetendő cselekmény elkövetésekor a tizennegyedik életévét nem töltötte be, kivéve az 

emberölés, [160.§ (1)-(2) bekezdés] az erős felindulásban elkövetett emberölés (161.§), a testi 

sértés [164.§ (8) bekezdés]10, a terrorcselekmény [314. § (1)-(4) bekezdés]11, a rablás [365.§ 

(1)-(4) bekezdés]12 és a kifosztás [366.§ (2)-(3) bekezdés]13 elkövetőjét, ha a bűncselekmény 

elkövetésekor a tizenkettedik életévét betöltötte, és az elkövetéskor rendelkezett a 

bűncselekmény következményeinek felismeréséhez szükséges belátással.14 

Az Európai Unióban a büntethetőség alsó korhatára általában a 14. életév, így 

Ausztriában, Bulgáriában, Cipruson, Dániában, Észtországban, Németországban, 

Olaszországban, Koszovóban, Lettországban, és Spanyolországban. Ettől eltérő szabályozás 

van érvényben Hollandiában, ahol a 10. életév, vagy Franciaországban, ahol a 13. életév, míg 

Csehországban, Finnországban, és Norvégiában a 15. életév a büntethetőség alsó korhatára, 

Belgiumban pedig a 18. életév. A bűncselekmény típusát is figyelembevevő Skóciában a 8. és 

a 16. életév, Írországban a 10., 12. és a 16. életév, míg Horvátországban, Litvániában, 

Romániában, Oroszországban, Szerbiában, Szlovéniában vagy Ukrajnában a 14. és a 16. életév. 

A törvények egyes bűncselekmény-típusokat például a közlekedési vagy nagy súlyú személy 

elleni erőszakos magatartásokat veszik figyelembe.15 

A 2015. évi CLI. törvény 8.§-a a Be. 62/A és 62/B §-át iktatta be, mely szerint a 

tizennyolcadik életévét be nem töltött sértettet különleges bánásmódot igénylő sértettnek kell 

tekinteni.16 Ez azt jelenti, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság törekszik arra, hogy 

a büntetőeljárásban részt vevő személyekkel történő írásbeli és szóbeli kommunikáció során 

egyszerű és közérthető módon fogalmazzon. A jogokról való tájékoztatást és a 

kötelezettségekre való figyelmeztetést az érintett személy számára érthető módon, az érintett 

személy állapotára, személyes jellemzőire figyelemmel kell megfogalmazni.17 Ha az érintett 

személy a tizennyolcadik életévét nem haladta meg, életkorára és érettségére figyelemmel 
fokozott körültekintéssel kell eljárni.18 Ha a büntetőeljárásban különleges bánásmódot igénylő 

sértett vesz részt – márpedig a fentebbi szabályozás értelmében a gyermekkorú sértettet annak 

kell tekinteni –, akkor a bíróságnak, az ügyésznek és a nyomozó hatóságnak az eljárás során a 

különleges bánásmódot igénylő sértett lehető legnagyobb kíméletével kell eljárnia,19 és azt 

lehetőség szerint az igényeinek a figyelembevételével kell előkészíteni és végrehajtani.20 

 

4. A gyermekkorú sértett kihallgatásra vonatkozó szabályok 

 

A tizennegyedik életévét meg nem haladott személyt csak akkor lehet tanúként kihallgatni, ha 

a vallomásától várható bizonyíték mással nem pótolható, és kihallgatása esetén a hamis tanúzás 

következményéire való figyelmeztetést mellőzni kell.21 
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További szabályozást tartalmaz a Be. következő bekezdése,22 amely a szellemi vagy 

egyéb állapotuk miatt korlátozott személyek (akik nem képesek megítélni a tanúvallomás 

megtagadásának jelentőségét) kihallgatása előtt a törvényes képviselő illetve a kihallgatandó 

személy által megjelölt hozzátartozó hozzájárulásához köti a kihallgatásukat. 

Egy gyermek sérelmére elkövetett bűncselekménynél – ha nem kiskorú 

veszélyeztetésének bűntettéről van szó, amely általában családi kötelékben fordul elő, és a 

családtagok vagy szintén elszenvedői vagy passzív szemlélői a családon belüli erőszaknak, 

esetleg nagyon ritkán a bűncselekmény megakadályozását célozza a magatartásuk –, nem 

jellemző, hogy szemtanú szerepelne az ügyben, ez főleg a kiskorú sérelmére elkövetett 

szexuális jellegű bűncselekmények esetében igaz. Ilyenkor két vallomás áll egymással 

szemben: a gyermeké és a tagadó felnőtté. Ha nincs a gyermek vallomását alátámasztó orvosi 

dokumentáció, a sakkjátékból ismert kifejezés szerinti „patthelyzet” keletkezik, ahonnan nehéz 

bármerre is elindulni.  

A 18. életévét meg nem haladott tanú kihallgatásánál törvényes képviselője és gondozója 

jelen lehet,23 és a Be. 86.§ (4) bekezdése szerint, ha a tanú és a törvényes képviselő vagy a 

gondozó között érdekellentét van, a (2) bekezdésben meghatározott jogokat a gyámhatóság 

gyakorolja.  

A nyomozási bíró a vádirat benyújtása előtt az ügyész indítványára kihallgatja a 14. 

életévét be nem töltött tanút, ha megalapozottan feltehető, hogy a tárgyaláson történő 

kihallgatása a fejlődését károsan befolyásolná. A tanú kihallgatásának indítványozását a 

törvényes képviselő, a gondozó, és a tanú érdekében eljáró ügyvéd az ügyésznél 

kezdeményezheti.24 Az ügyész, a gyanúsított és a védő bizonyítás felvételét is indítványozhatja, 

ha megalapozottan feltehető, hogy az így megszerezhető bizonyítási eszköz a bírósági 

eljárásban már nem állna rendelkezésre, vagy az addigra jelentős mértékben megváltozna, 

illetőleg bizonyítási eszköz jellegét elveszítené.25 

 

5. Gyermekkori sajátosságok 

 

A gyerekek életkorukból adódóan nem tudják magukat megfelelően kifejezni, és nem tudják a 

büntetőeljárásban úgy elmondani a velük történteket – legyen szó akár a nyomozási szakról 

vagy az azt követő bírósági tárgyalásokról –, hogy az mindig a „valóságnak megfeleljen”.  

A gyermek hazugságnak tartja a tévedést, mert az nem igaz,26 azonban – fejti ki Popper 

Péter – rengeteg olyan dolog van, ami nem igaz: a tévedés, a túlzás, valaminek a kiszínezése.  

További érzelmi sajátosság, hogy a gyerekek nem tűrik, de a serdülők még kevésbé tűrik 

az érzelmi ellentmondásokat. Tiszta érzelmeket akarnak, legtöbbször csak egyértelmű 

érzelmeket hajlandók elfogadni, ami a felnőtteknél másképp van.27 A gyerek, különösen pedig 

a serdülő nagyon végletesen éli meg az érzelmeit. És érdekes módon ezért rettenetesen el tud 

keseredni, vagy rettenetesen nagy lelkesedéssel tud valamilyen eszmének, feladatnak a hívévé 

válni. Kétségek nélkül. Tehát a keserűség, a sértettség és a bánat az totális lesz benne.28 A 

serdülő könnyen fanatikus tud lenni, és akkor csak egy lépés választja el érzelmileg attól, hogy 

agresszív legyen. Mert a fanatikus nem tűri el a másképp gondolkodást, a másképp érzést.29 

Elek Balázs szerint a gyermek fejlődésének minimális ismerete szükséges ahhoz, hogy a 

gyermekektől megfelelő információkhoz lehessen jutni. Más és más a kapott információ 

pontossága egy korai gyermekkorban, kisiskoláskorban, iskoláskorban és serdülőkorban lévő 

gyermeknél. Aki tisztában van a különböző fejlődési szakaszokkal, jobban meg tudja ítélni, 
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hogy egy bizonyos korú gyermek megértette-e a kérdéseket, és hogy sikeresen tudja-e közölni 

a gondolatait és érzéseit.30 

Köztudomású, hogy a gyermekek befolyásolhatók, a gyermek a felnőtteknek kétely 

nélkül hisz, a tőlük hallottakat kritika nélkül elfogadja, és különösen befolyásolhatják a szülei, 

hozzá közelálló felnőttek, de még a játszótársai is. Maga a befolyásolás akaratlanul is történhet, 

játékos formában.31 

Ezekből egyértelműen kiderül, hogy milyen felkészülést, hozzáértést igényel egy 

gyermek kihallgatása, milyen jelentőséggel bír az, hogy az eljárás résztvevői hogyan teszik fel 

kérdéseiket, nem beszélve arról, ha egyáltalán nem tehetik fel azokat, például a nyomozási bíró 

előtti eljárásban a gyermekkorú meghallgatása során. 

A gyerekek képesek pontos és hasznos információkat nyújtani,32 mint az alábbi esetben: 

Sanyi felső tagozatos volt egy speciális tantervű általános iskolában autizmus spektrum zavara 

miatt. Vallomása a sérelmére elkövetett bűncselekményről a következő volt: a három férfi 

körbevett, közülük ketten egy-egy kést szegeztek a torkomnak. azt mondták, hogy adjak nekik 

pénzt vagy cigit. Én mondtam, hogy egyik sincs nálam, ekkor egyikük ököllel gyomorszájba 

ütött, majd két kézzel ellökött. Féltem, amikor megtámadtak, addig nem féltem semmitől. Az 

egyiknek kilógott a kulcstartója a zsebéből, egy rák volt rajta. Kék színű volt a kulcstartó, a rák 

pedig aranyszínű. Sanyi részlet-gazdagon le is rajzolta a zodiákus szimbólumú kulcstartót. 

A forrónyomon elindult nyomozás során Sanyi a rendőrségi gépkocsiból nézte a 

járókelőket a helyszínen – ezt különösen élvezte is –, amikor távolból rámutatott egy egyébként 

jellegtelen küllemű férfira: - Ő az! A kabátja bal zsebében van a kulcstartó.  

A rendőrségi igazoltatásnál illetve ruházatátvizsgálás során a férfi bal kabátzsebében ott 

volt a kék színű kulcstartó, az aranyszínű rákkal. A közvetett bizonyítékok miatt bizonyítékok 

hiányában lezárt eljárás évei alatt Sanyi felnőtt lett, utcára már csak a szülei kíséretében mer 

kimenni.33 

 

6. A kérdésfeltevés módja  

 

Mivel az életkor függvénye, hogy mennyire képes a gyermek sértett összefüggő vallomást 

tenni, a kihallgató szükség esetén kérdések feltevésével nyújt segítséget ehhez. A gyermek 

emlékezete azonban a helytelen kérdezési technikák miatt is eltérhet a valóságtól. Egy rosszul 

megfogalmazott kérdés hatására még a valós szituációról alkotott gyermeki emlék is jelentősen 

megváltozhat, a gyermek még olyan elképzelésekkel is gazdagíthatja az emléket, amelyek 

sohasem történtek meg. A gyermek tanú vallomásában idővel jelentős ellentmondások és 

változások lehetnek, ami magában hordozza annak a lehetőségét, hogy felnőttektől tanulta a 

történtet, különösen, ha nincs olyan vizuális képe, amely az által elmondottaknak megfelelne.34 

Ezeket figyelembe véve akkor milyen kérdések tehetők fel a gyermeknek? A 

pszichológiai kutatások során a kutatók azt tapasztalták, hogyha nyitott végű kérdéseket kapnak 

a gyerekek – „mi történt?” –, pontosan és részletesen számolnak be élményeikről. A 

specifikusabban megfogalmazott kérdések nyomán – „hol ütötted meg magad?” – a pontatlan 

felidézések száma drámaian megnőtt. Ez az arány nyitott végű kérdéseknél 9% volt, az utóbbi 

esetben 49%. Egy másik kutatás szerint: a gyerekek hajlandósága arra, hogy megválaszoljanak 

számukra értelmetlen kérdéseket attól függ, hogy a kérdés nyitott – és így számtalan válaszadási 

lehetőség van –, vagy csak zárt – csak meghatározott válaszadási lehetőséggel. Az 5-8 éves 

gyerekek 75%-a próbált meg válaszolni értelmetlen kérdésre, mint például: A doboz 

hangosabb, mint a térd? Mit esznek a téglák?35 
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A gyerekek sokkal hajlandóbbak voltak arra, hogy értelmetlen kérdéseket 

megválaszoljanak, amikor a válasz egyszerűen csak „igen” vagy „nem” volt. Ebből következik, 

ha olyan kérdéseket tesznek fel, amire a válasz „igen” illetve „nem”, előfordulhat, hogy olyan 

kérdésekre is válaszolnak, amelyet meg sem értettek. 

Ha a kérdező nem teszi világossá a gyermek előtt, hogy nem baj, ha nem válaszol olyan 

kérdésekre, amelyekre nem ismeri a választ, a gyermek válaszolni fog furcsa és 

megválaszolatlan kérdésekre is, mint például a vörös szélesebb-e, mint a sárga. 

A nem tudom típusú válaszok és még néhány másfajta felelet után a kérdező hajlamos 

olyan kérdéseket feltenni, melyekkel szemben a gyermeknek kicsi az ellenállása. A kérdező 

nem vesz tudomást olyan válaszokról, amelyek nem támasztják alá a hipotézisét. Ezzel szemben 

a helyes kihallgatásnál világossá kell tenni a gyermek számára, hogy nem baj, ha nem tud 

válaszolni egy kérdésre, hagyni kell, hogy azt mondja, nem tudom, vagy nem emlékszem, s 

nem kell elérni, hogy azt válaszolja, amit a kérdező hallani akar.36 

Nem mindegy tehát, hogy milyen életkorú gyerekeket kérdezünk ki. Az információ 

megszerzése sokszor magán a kérdésfeltevés módján, sorrendjén múlik, illetve azon, hogyan 

hangolódunk rá a gyermek gondolkodására, lelkiállapotára.  

Néhány évvel ezelőtt Pécsett egy játszótéren megjelent egy férfi hosszú kabátban, majd 

odament egy 6 éves kislányhoz, a kabátját széttárta és a nemi szervét megmutatta, majd elfutott 

a helyszínről. A 6 éves kislány kihallgatását egy rendőrnő végezte, és mivel a bűncselekmény 

„lényegéről” – szókincs hiányában - nem esett még szó a kihallgatás végén megkérdezte a 

kislánytól: 

- Amikor a bácsi széttárta a kabátját megmutatta neked a hímvesszőjét? 

A kislány értetlenül nézett a rendőrnőre és bizonytalanul a következőket mondta: 

- Nem volt a bácsinál semmiféle vessző…. 

A gyermek kihallgatását végző személynek azzal is tisztában kell lennie, hogy a gyermek 

nagymértékben befolyásolható, ezért nem szabad alkalmazni befolyásoló vagy rávezető 

kérdéseket. A nyitott kérdéseket viszont többször is meg lehet ismételni. A gyermek 

kihallgatása ne legyen félbeszakítva kérdésekkel, és ha eldöntendő kérdéseket is fel kell tenni, 

azokat célszerű a kihallgatás legvégére hagyni.37 

 

7. Pszichológus részvétele a gyermekkorú sértett kihallgatásban 

 

A gyermekpszichiáter és az igazságügyi gyermekpszichológus között látszólag csak annyi a 

különbség, hogy az utóbbihoz küldik a hatóságok a gyerekeket, míg a gyermekpszichiátert a 

gyógyulni vágyók keresik fel. 

Az igazságügyi gyermekpszichiátriai szakértői vizsgálatban a szülő(k)től, 

gondviselő(k)től nyert információk felbecsülhetetlen értékűek, törekedni kell arra, hogy a 

vizsgálati folyamatban ne csak gyermeket, hanem a hozzátartozóit is meghallgassa a szakértő.38 

A pszichológus más szemlélettel fordul a vizsgált személyhez a büntetőeljárásban, mint 

a hatóság tagja. Ez a sajátos nyitottság, érdeklődés számos fontos információt szolgáltat.39 

A pszichológus szaktudása lehetővé teszi, hogy például a gyermekekhez intézett kérdések 

számukra érthető módon legyenek megfogalmazva, illetve, hogy az arra adott válaszokat a 

hatóság megfelelően értelmezze. Egy ötéves gyermek például nem tudja még világosan 

szétválasztania megtörtént eseményeket az érzelemvezérelt fantáziájától, s az időben és térben 

való tájékozódása sem fejlődött ki még megfelelően, ezért lehetséges, hogy a kérdésre nem 

szigorúan a megtörtént események időrendben történő felsorolásával válaszol.40 
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A pszichológus segíthet felismerni a betanítottságot, főleg azokban az esetekben, amikor 

a vallomás felépítése és a vallomástevő egyéb területen megnyilvánuló gondolkodásmódja, 

színvonala között bizonyos ellentmondás figyelhető meg.41 

A gyermek kihallgatása során a nyomozási bíró előtti meghallgatáson nem vesz részt a 

pszichológus, azonban gyermekkorú sértettek esetében majdnem minden esetben a 

pszichológus megvizsgálja a gyermeket, és véleményt kell nyilvánítania abban a kérdésben, 

hogy a gyermek által előadottak élmény- és életszerűek-e, szavahihető-e, érezhető-e 

befolyásoltság a gyermek elmondásában. 

Az előadás élményszerűségét a bírói gyakorlat a vallomás hitelt érdemlőségének egyik 

ismérveként kezeli. Ez általában azt jelenti, hogy valóban átélt eseményekről számol-e be, 

illetve ilyen élményről adja-e elő közvetlen tudomását a kihallgatott.42 

A pszichológus szavahihetőségről adott véleménye csak az egyik elem lehet a bíróság 

ténymegállapító tevékenységében. A pszichológus csak a szakértelmét adja adott körülmény, a 

szavahihetőség egyes elemeinek felderítéséhez és megállapításához, azonban a szavahihetőség 

kérdésében mindig a bíróság dönt.43 

A feljelentés szerint a 12 éves kislányt a néhány évvel idősebb mentálisan sérült bátyja 

szexuálisan molesztálta. A családon belüli helyzet miatt a kislány átmeneti nevelésbe került. A 

kislány az exploráció során a következőket mondta el: 

„Ő a bátyám. Sajnos hazakerült a gyermekotthonból. Addig minden jó volt nekem… 

Állandóan nyaggat, hogy játsszak vele… Ő a legjobban a számítógépezést szereti, de azt is 

velem együtt. A számítógépen szokott nézni pornót… állandóan nyaggat, jár a szája, egy tv 

filmet sem lehet végignézni tőle… Meghúzta a hajamat, piszkál ilyesmi… Mit tudom én, mit 

csinál a fürdőszobában, nem szoktam utánamenni… Úristen maga mindenről tud? Na, mindegy 

akkor elmondom. nem szoktam vele egy ágyba feküdni… Nem húzta le előttem a gatyáját… 

Hazudtam? Na, és?! Azt hittem, ha ezt mondom, elviszik otthonról a bátyámat. Igen, rohadtul 

meglepődtem, hogy engem vittek el, és nem engednek haza!44 

A pszichológus előtt elmondottak bizonyítékként nem értékelhetők, nem képezhetik a vád 

alapját. A nyomozási bíró előtti meghallgatásra általában a nyomozás kezdeti szakaszában kerül 

sor, így az nem mindig terjed ki a bűncselekmény minden releváns körülményére.  

Elek Balázs a többször idézett könyvében arra az előre mutató gyakorlatra tett javaslatot, 

hogy „fontos lenne, hogy a nyomozás elejétől fogva videó- vagy hang-kazettára legyen a 

kikérdezés rögzítve. Ez biztosítja a beszélgetés teljes dokumentáltságát és pontosan regisztrálja 

az elhangzottakat, az alkalmazott eljárásokat és a megszerzett adatokat. A videofelvétel 

lehetővé teszi az esetleges nonverbális utalások megfigyelését is”. 

Ezzel kapcsolatos az a már néhány Európai Unió tagállamában meghonosodott gyakorlat, 

hogy az ismételt (pszichés) traumatizáció mértékének minimalizálása érdekében a 

büntetőeljárásokban vizsgált 18 év alatti személyek egyetlen, videó-archiválással rögzített 

szakértői vizsgálaton vesznek részt. Amennyiben az eljárás során szükségessé válna további 

kérdések megválaszolása, a szakértő – vagy akár egy másik szakértő is – ebből a 

videofelvételen rögzített anyagból tud dolgozni. A videó biztosítja a nonverbális kommunikáció 

(hanglejtés, hangszín, testhelyzet, mimika, gesztusok stb.) és a metakommunikatív elemek 

elemzését is, ami semmilyen részletezettségű legépelt jegyzőkönyv alapján nem lenne 

rekonstruálható.  
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8. Összefoglalás 

 

Ha valóban komolyan vesszük, azt az uniós stratégiát, amely a gyermekek mindenekfelett álló 

érdekéért száll harcba és egyre határozottabban jeleníti meg azt az igényt, amely a gyermeki 

jogok igazságszolgáltatáson belüli valódi érvényesülésében fogalmazódik meg, akkor 

minimálisra kellene csökkenteni a gyermekkorú személy kihallgatásainak számát. Ne szólítsuk 

meg a gyermeket úton-útfélén, ha valami új fejlemény merül fel, mert ez ahhoz vezet, hogy a 

vallomása egyre inkább eltolódik egy hamis, nem a valóságot tükröző irányba. 

A gyermek sértettek alapvető jogainak törvényekben történő kimondása önmagában még 

nem jelenti az elvárásoknak való megfelelést, erre a választ a mindennapi joggyakorlat adja 

meg, ami az igazságszolgáltatásban dolgozó személyek – nyomozók, ügyészek, bírák –, 

valamint a gyermeki lélek rejtelmeit ismerő szakemberek – a pszichológusok 

gyermekpszichiáterek –összehangolt munkáját igényli. Ha ez megvalósul, akkor talán ki tudjuk 

szűrni a fantázia-szülte feljelentéseket a valódi bűncselekményekre vonatkozó vallomások 

közül. 

 

JEGYZETEK 

 
1. Biblia Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás (1976) Korinthusiaknak írt első levél 13,11. Szent 

István Társulat, Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója. Budapest. 1317. old. 

2. Magyarország a Gyermekek Jogairól szóló Egyezményt az 1991. évi LXIV. törvénnyel 

ratifikálta, és 1991.november 6. napján lépett hatályba 

3. Gyermekek Jogairól szóló Egyezmény 1991. évi LXIV. törvény 1. Cikk 

4. 40/33 ENSZ minimum-követelmény szabályai a fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszeréről 

5. Csemáné Váradi Erika (2010): Fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatása: reformelképzelések, 

Kriminológiai Közlemények 68. Magyar Kriminológiai Társaság. Budapest. 157. old. 

6. Dobonyai Alexa (2017): Különleges bánásmód és hatékony védelem? A tizennegyedik életévét 

be nem töltött sértett a büntetőeljárásban. Büntetőjogi Szemle 2017/2. 61. old. Forrás: 

http://ujbtk.hu/buntetojogi-szemle-20172/, letöltés ideje: 2017. 10.11. 

7. Be.62/B. § (1) bekezdés 

8. Be.62/B.§ (2) bekezdés 

9. Btk. 15.§ 

10. életveszélyt, illetve halált okozó testi sértés 

11. terrorcselekmény a terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények módosításáról 

szóló 2016. évi LXIX. törvénnyel került a Btk-ba. A törvény 61.§-ához fűzött indokolása szerint 

„tekintettel arra, hogy a terrorcselekmény a felsorolt bűncselekmények társadalomra 

veszélyességét meghaladja, és az utóbbi évek tapasztalatai rámutattak arra, hogy egyre fiatalabb 

személyek csatlakoznak terrorszervezetekhez, ezért indokolt a módosítás. a módosítás nélkül 

előadódhatna az a helyzet, hogy terrorcselekményt elkövető 12 életévét betöltött elkövető még 

abban az esetben sem lenne felelősségre vonható, ha több személyt megsebesített, avagy 

életüket kioltotta. 

12. rablás alapesete és valamennyi minősített esete tekintetében 

13. kifosztás minősített esetei esetében büntetendő az elkövető. Ezek: a jelentős értékre, 

csoportosan, illetve bűnszövetségben, továbbá a (3) bekezdésben meghatározott minősített 

esetekben: különösen nagy vagy ezt meghaladó értékre valamint a jelentős értékre, csoportosan 

vagy bűnszövetségben elkövetett kifosztás 

14. Btk. 16.§ 

15. Csemáné Váradi Erika: i.m. 160-161. old. 

16. Be. 62/C. § (2) bekezdés 



 

 

IV. Fiatalok EUrópában Konferencia 

Pécs, 2017. november 24-25. 

Sopianae Kulturális Egyesület  

Tanulmánykötet 

 
 

29 

 

17. Be. 62/A. § 

18. Be. 62/A.§ (3) bekezdés a) pont 

19. Be. 62/C. § (3) bekezdés 

20. Be.62/C. § (4) bekezdés 

21. Be.86.§ (1) bekezdés 

22. Be.86.§ (2) bekezdés 

23. Be. 86.§ (3) bekezdés 

24. Be.207.§ (4) bekezdés 

25. Be. 207.§ (5) bekezdés 

26. Popper Péter (2015): Érteni és elengedni, Saxum Kiadó Kft. 9. old. 

27. Popper Péter: i.m. 15. old. 

28. Popper Péter: 17. old. 

29. Popper Péter: 17. old. 

30. Elek Balázs (2007): A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban. Tóth Könyvkereskedés és 

Kiadó Kft. Debrecen. 75. old. 

31. Elek Balázs: i.m. 76. 

32. Elek Balázs: i.m. 76. 

33. Dr. Sófi Gyula-Dr. Fodor Miklós (2014): Igazságügyi gyermekpszichiátria. Oriold és Társai. 

Budapest. 156. old. 

34. Elek Balázs: i.m. 76. old. 

35. Elek Balázs: i.m. 79. old. 

36. Elek Balázs: i.m. 77. old. 

37. Elek Balázs: i.m. 77. old. 

38. Dr. Sófi Gyula-Dr. Fodor Miklós: i.m. 17. old. 

39. Elek Balázs: i.m. 167. old. 

40. Elek Balázs: i.m. 168. old. 

41. Popper Péter (1970): A kriminális személyiségzavar kialakulása, Akadémiai Kiadó, Budapest 

42. Elek Balázs: i.m. 179. old. 

43. Elek Balázs: i.m. 180. old. 

44. Dr. Sófi Gyula-Dr. Fodor Miklós: i.m. 19. old. 

 

FELHASZNÁLT IRODALOM 

 
40/33 ENSZ minimum-követelmény szabályai a fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszeréről 

Büntető eljárásjogról szóló 1998. évi XIX. törvény  

Biblia Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás (1976) Korinthusiaknak írt első levél 13,11. Szent István 

Társulat, Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója. Budapest 

Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény  

Csemáné Váradi Erika (2010): Fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatása: reformelképzelések, 

Kriminológiai Közlemények 68. Magyar Kriminológiai Társaság. Budapest 

Dobonyai Alexa (2017): Különleges bánásmód és hatékony védelem? A tizennegyedik életévét be nem 

töltött sértett a büntetőeljárásban. Büntetőjogi Szemle 2017/2. Forrás: http://ujbtk.hu/buntetojogi-

szemle 20172/, letöltés ideje: 2017. 10.11. 

Dr. Sófi Gyula-Dr. Fodor Miklós (2014): Igazságügyi gyermekpszichiátria. Oriold és Társai. Budapest 

Elek Balázs (2007): A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban. Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft. 

Debrecen 

Gyermekek Jogairól szóló Egyezmény 1991. évi LXIV. törvény 1. Cikk 

Magyarország a Gyermekek Jogairól szóló Egyezményt az 1991. évi LXIV. törvénnyel ratifikálta, és 

1991. november 6. napján lépett hatályba 

Popper Péter (1970): A kriminális személyiségzavar kialakulása, Akadémiai Kiadó, Budapest 

http://ujbtk.hu/buntetojogi-szemle-20172/
http://ujbtk.hu/buntetojogi-szemle-20172/


 

 

IV. Fiatalok EUrópában Konferencia 

Pécs, 2017. november 24-25. 

Sopianae Kulturális Egyesület  

Tanulmánykötet 

 
 

30 

 

Popper Péter (2015): Érteni és elengedni, Saxum Kiadó Kft. 

  



 

 

IV. Fiatalok EUrópában Konferencia 

Pécs, 2017. november 24-25. 

Sopianae Kulturális Egyesület  

Tanulmánykötet 

 
 

31 

 

Bárány V. Fanny3 

 

AZ OKTATÁSHOZ VALÓ JOG HATÁROK NÉLKÜL 
 

RIGHT TO EDUCATION WITHOUT BORDERS 

 

 

ABSTRACT 
 

The education of a given country, as well as the related legal and economic regulation have a significant 

impact these days not only within the borders of the country but also as a global cross-border activity. 

The ongoing reforms in the Hungarian higher education administration (e.g. regulation of operation of 

foreign higher education institutions in Hungary) make the topic that the title suggests relevant. It is 

important to note that my study does not aim to analyse the full spectrum of the right to education; that 

would stretch the frames of this study. The research covers solely - but with great emphasis - the 

argument supporting the cross-border nature of education. Meanwhile the argument is supported by 

dogmatic and logical interpretation of the respective declarations, conventions and other sources of law 

and by findings of the Hungarian and foreign literature. The processes that occurred in the European 

Higher Education Area had a significant impact on regulation of the Hungarian higher education already 

at the beginning of accession negotiations with the EU. In addition to the above, I also analyse the 

Hungarian regulation because I believe it is important to examine whether the rights and obligations set 

forth in the Community legislation are actually implemented and whether they sufficiently serve 

fulfilment of the stated goals. As a closing of my paper, I draw my conclusions, thereby justifying further 

analyses that in my opinion greatly contributes to the development of this area of law concerning the 

present topic. 

 

1. Bevezetés: a határok nélküli oktatáshoz való jog nemzetközi- valamint európai jogi 

alapjai 

 

Adott ország oktatása, valamint a hozzá kapcsolódó jogi, gazdasági szabályozás napjainkban 

nem csak az ország határain belül fejt ki jelentős hatást, hanem globális, országhatárokon 

átívelő tevékenységként is. Tanulmányom címe bár félrevezető lehet a laikus olvasó számára, 

fontosnak tartom rögzíteni, hogy írásomnak nem célja az oktatáshoz való jog, mint második 

generációs alapjog teljes spektrumára kiterjedő elemzése, amely szétfeszítené a tanulmány 

kereteit. A kutatás kizárólag – de annál nagyobb hangsúllyal – az oktatás határokon átívelő 

mivoltát alátámasztó érvelésre terjed ki, amely a vonatkozó egyezmények és nyilatkozatok 

valamint jogforrások dogmatikai, logikai értelmezésére, továbbá a hazai- és külföldi 

szakirodalom megállapításaira támaszkodik. 

 

1.1. Történeti előzmények 

 

A tudomány oktatásának – mint a tanítás és a tanulás egymásra kölcsönösen ható, ismeretek 

rendszeres és nagyobb mennyiségű elsajátítására, a műveltség megszerzésére, az intellektuális 

képességek kialakítására irányuló intézményesített tevékenység – szervezett formában történő 

megjelenése a középkorra nyúlik vissza. Az első valódi egyetem az 1200 körül Párizsban 

létrejött Notre Dame, amelyet saját tanárai hoztak létre, de szabályozására csak később, 1215-
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ben került sor.2 Párizst Bologna, majd Padova és Oxford követte, csakhogy a legjelentősebb 

egyetemeket említsem. Szakirodalmi megállapítások szerint Európa első egyetemei kettős 

értelemben vett universitasok:3 egyrészt universitas literarum, mert valamennyi tudományt 

képviseltetik, másrészt universitas nationum, mert nem csak egy adott néphez, nemzethez 

kapcsolódik.4  

A 18. század végén – 19. század elején létrejövő polgári államok már újfajta 

felsőoktatási rendszer iránti igényt mutattak. Szakirodalmi álláspontok szerint ennek az európai 

felsőoktatás-történet szempontjából jelentős folyamatnak (részbeni) következménye a 

hagyományos egyetemek „halála” és a modern egyetemek „születése”.5 Friedrich Carl von 

Savigny szerint a két különböző kor egyetemét a Lehr- und Lernfreiheit6 kapcsolja össze. „In 

diesem Hauptstück also standen die Universitäten des Mittelalters den gegenwärtigen gleich, in 

vielen andern Stücken aber waren sie von diesen sehr verschieden”7 („Ebben a legfontosabb 

kérdésben tehát – a tanszabadságra utalva – a középkori egyetemek a jelenlegivel egyenlők 

voltak, de sok más kérdésben nagyon eltérők”).8 

Bár az egyes országok felsőoktatási rendszerei a történelmileg kialakult hagyományok, 

a különböző társadalmi berendezkedések és változó igények valamint a nemzeti sajátosságok 

megőrzésére törekvés okán – legfőképp a szerveződés, irányítás és működési feltételek 

tekintetében – meglehetősen nagy eltérést mutatnak, azonban az olyan alapvető elvek 

érvényesülésében mint az intézmény (így az oktatók és hallgatók) erkölcsi-szellemi 

függetlensége; a tanítás, tanulás és kutatás szabadsága; a hallgatók (részben) szabad tantárgy- 

és tanárválasztása; érdekképviseleti (önkormányzati) testületek létrehozása döntően 

egységesség mutatkozik.  

 

1.2. Vonatkozó nemzetközi- valamint európai jogi (uniós) egyezmények, nyilatkozatok 

 

Az egyetemi sajátosságok és értékek megőrzése minden korban elsődleges feladatnak 

számított. Ezt támasztja alá az 1988-ban Bolognában aláírt Magna Charta Universitatum is, 

amely rögzíti az egyetemek működésének legalapvetőbb követelményeit. A Charta már az 

Európai Közösséghez tartozó országok közötti határok végleges megszüntetését megelőzően 

Európa valamennyi népének együttműködését remélve hitet tesz az egyetemek átalakuló és 

mind nemzetközibbé váló társadalomba játszott szerepének jelentőségébe.9 Az Egyezmény 

deklarálja, hogy „küldetésének teljesítése érdekében nem vesz tudomást földrajzi vagy politikai 

határokról, és hangsúlyozza a kultúrák kölcsönös ismeretének és kölcsönhatásának 

parancsolószükségességét”, továbbá, hogy „– mint történelmük kezdeti időszakában – 

előmozdítják a tanárok és hallgatók mobilitását, és a nemzeti diplomák megtartása mellett a 

végzettségek, címek és vizsgák egyenértékűségének, valamint az ösztöndíjak 

adományozásának általános politikáját fontos tényezőnek tekintik küldetésük teljesítésében.” 10 

Bár a Magna Charta Universitatum nem nemzetközi jogi érvényű dokumentum, hiszen azt nem 

az államok, hanem az európai egyetemek rektorai fogadták el, irányadó voltát mégis 

alátámassza az a tény, hogy az államok – köztük Magyarország is – factum concludensekkel11 

tanúsították, hogy azt maguk is irányadónak tekintik. 

Az európai egység megteremtése, továbbá a téma szempontjából jelentős, a térség 

felsőoktatására gyakorolt hatása okán fontos kiemelni a Római Szerződést12, amely 

Franciaország, az NSZK, Olaszország és a Benelux államok által 1957. március 25-én 

Rómában aláírt, és 1958. január 1-jén hatályba léptetett nemzetközi szerződés. A Szerződés 

legjelentősebb „vívmánya” a 3. cikk c) pontjában rögzített, az áruk, a személyek, a 
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szolgáltatások és a tőke tagállamok közötti szabad mozgását gátló akadályok eltörlésére 

irányuló tevékenység. Ennek érdekében „[a] tagállamok az e szerződésből, illetve a Közösség 

intézményeinek intézkedéseiből eredő kötelezettségek teljesítésének biztosítása érdekében 

megteszik a megfelelő általános vagy különös intézkedéseket. A tagállamok elősegítik a 

Közösség feladatainak teljesítését. A tagállamok tartózkodnak minden olyan intézkedéstől, 

amely veszélyeztetheti e szerződés célkitűzéseinek megvalósítását.”13 A szolgáltatásnyújtás 

szabadságáról pedig az alábbiak szerint rendelkezik a Szerződés: „fokozatosan el kell törölni a 

Közösségen belüli szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó minden korlátozást a 

tagállamok olyan állampolgárai tekintetében, akik a Közösségnek nem abban a tagállamában 

letelepedettek, mint a szolgáltatást igénybe vevő személy. A Tanács a Bizottság javaslata 

alapján, egyhangúlag e fejezet rendelkezéseit kiterjesztheti harmadik országok olyan 

állampolgáraira, akik szolgáltatásokat nyújtanak és a Közösség területén letelepedettek.”14 

Az Európai Unió (EU) jelenlegi működésének keretet adó Lisszaboni Szerződésben15 a 

tagállamok – többek között – az oktatáshoz való széles körű hozzáférés és az ismeretek 

folyamatos frissítése által, hogy elősegítsék népeik számára a lehető legmagasabb szintű tudás 

elérését16 az alábbiakban állapodtak meg: „[a]z Unió a tagállamok közötti együttműködés 

ösztönzésével és szükség esetén tevékenységük támogatásával és kiegészítésével hozzájárul a 

minőségi oktatás fejlesztéséhez, ugyanakkor teljes mértékben tiszteletben tartja a 

tagállamoknak az oktatás tartalmára és szervezeti felépítésére vonatkozó hatáskörét, valamint 

kulturális és nyelvi sokszínűségüket.”17 Az Unió fellépésének célja továbbá az európai 

dimenzió fejlesztése az oktatásban, különösen a tagállamok nyelveinek oktatása és terjesztése 

útján; a diákok és a tanárok mobilitásának ösztönzése, többek között az oklevelek és 

résztanulmányok tanulmányi célú elismerésének ösztönzésével; az oktatási intézmények 

közötti együttműködés előmozdítása; a tagállamok oktatási rendszereit egyaránt érintő 

kérdésekre vonatkozó információ- és tapasztalatcsere fejlesztése; a fiatalok és a 

szociálpedagógusok csereprogramjainak ösztönzése, valamint a fiatalok ösztönzése arra, hogy 

vegyenek részt Európa demokratikus életében; a távoktatás fejlesztésének ösztönzése.18 

Fentieken túl a Szerződés kiemeli az Unió és a tagállamok együttműködését az oktatás területén 

harmadik országokkal valamint nemzetközi szervezetekkel.19 

A 2009. december 1-je óta jogilag kötelező erejű Alapjogi Charta20 azokat az alapvető 

jogokat sorolja fel, amelyeket az EU-nak és a tagállamoknak az uniós jogszabályok 

végrehajtása során tiszteletben kell tartaniuk. A Charta 13. cikkében rendelkezik arról, hogy a 

tudományos élet szabadságát tiszteletben kell tartani, a 15. cikk (2) bekezdésében pedig az 

uniós polgárokat az unió bármely tagállamában megillető szabad álláskeresést, munkavállalást, 

letelepedést és szolgáltatásnyújtás jogát rögzíti. Bár a Charta ennél részletesebben nem utal az 

oktatás határokon átnyúló voltára, azonban mind a korábban idézett Szerződések egyes 

rendelkezéseiből, mind pedig az Alapjogi Charta biztosította jogokból egyértelműen 

levezethető, hogy a tagállamoknak a nemzeti szabályozásuk kialakítása során törekednie kell 

arra, hogy az oktatást se úgy, mint igénybe vehető „szolgáltatást”, se pedig mint „alapvető 

jogosultságot” ne korlátozza a szolgáltatást nyújtó vagy az azt igénybe vevő „származására” 

nézve.  

Jóllehet a fent nevezett dokumentumok jelentős mértékben járultak hozzá a nyitott 

Európai Felsőoktatási Térség létrejöttéhez, azonban a legnagyobb előrelépés a 1999-ben 

elfogadott Bolognai Nyilatkozatot követően történt. Ennek mintegy közvetlen előzmény 

dokumentumaként tekinthetünk az 1998-ban a párizsi egyetem megalapításának 800 éves 

évfordulója alkalmából Franciaország, az Egyesült Királyság, Olaszország és Németország 
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oktatási miniszterei által aláírt Sorbonne Nyilatkozatra, amely több ízben utal a tanulás és 

tanítás, a hallgató és oktató mobilitásának elősegítésére, az egyetemek közötti 

együttműködések és megállapodások megteremtésére.21 

 Európa oktatási minisztereinek közös akarategységét tartalmazó Bologna Nyilatkozat 

rögzíti, hogy figyelmet kell fordítani az európai felsőoktatási rendszer nemzetközi 

versenyképességének fokozására. A 29 aláíró állam képviselői a Sorbonne Nyilatkozatban 

lefektetett általános elvek elkötelezett támogatásán túl az Európai Felsőoktatási Térség 

kialakítása és az európai felsőoktatás világméretű fejlesztése érdekében – többek között az 

alábbi célok elérése mentén – elhatározták a felsőoktatási politikák rövid időn belüli, még a 

harmadik évezred első évtizedében megvalósuló koordinációját:  

 Könnyen érthető és összehasonlítható fokozatot adó képzési rendszer bevezetése, – akár 

a diplomakiegészítés alkalmazásával – annak érdekében, hogy elősegítsük az európai 

polgárok elhelyezkedési lehetőségeit és az európai felsőoktatási rendszer nemzetközi 

versenyképességét. 

 Kreditrendszer – mint amilyen az ECTS rendszer – bevezetése, amely a legmegfelelőbb 

módon elősegíti a legszélesebb hallgatói mobilitást. Legyen lehetőség a kreditek 

megszerzésére felsőoktatáson kívüli, például az élethosszig való tanulás keretei között, 

feltéve, hogy azt felsőoktatási intézmények is elfogadják.  

 Segítsük az egyenlő esélyekkel megvalósuló mobilitást a tényleges akadályok 

leküzdésével, különös figyelemmel:  

o a hallgatók viszonylatában a tanuláshoz, a gyakorláshoz és az ehhez kapcsolódó 

szolgáltatásokhoz való hozzájutásra  

o a tanárok, kutatók és az adminisztratív dolgozók viszonylatában a kutatással, 

oktatással és gyakorlattal az európai kapcsolatban eltöltött időszakra vonatkozó 

társadalombiztosítási jogok előítélet nélküli figyelembevételére. 

o A minőségbiztosítás területén az összehasonlítható kritériumokon és 

módszereken alapuló európai együttműködés kialakításának támogatása.  

o A felsőoktatás szükséges európai vonatkozásainak támogatása, különösen a 

tantárgyfejlesztéssel, intézményközi kooperációval, mobilitási lehetőségekkel és 

a tanulmányokra, a gyakorlati képzésre, és a kutatásra vonatkozó integrált 

programokkal.22 

A Bologna Nyilatkozatot követően létrejött további megállapodások23, a már meglévő 

alapok mentén, valamint azokra építkezve határozták meg az Európai Felsőoktatási Térség 

további célkitűzéseit.  

 

2. A közösségi előírásoknak való megfelelés a magyar szabályozás tükrében 

 

Az Európai Felsőoktatási Térségben lezajló folyamatok jelentős hatást gyakoroltak a magyar 

felsőoktatás szabályozására már az EU-hoz történő csatlakozási tárgyalások megkezdésekor. 

Magyarország arra vállalt kötelezettséget, hogy jogszabályait a csatlakozás időpontjára 

összeegyeztethetővé teszi a vonatkozó közösségi jogszabályokkal, amely az oktatás területén a 

külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésében mutatkozott meg először, majd ezt 

követően a bolognai folyamat eredményeként 2004-től megkezdődött a fokozatos áttérés az 

egymásra épülő három cikluson alapuló felsőoktatásra.  

A felsőoktatás nemzetközi mivoltát erősíti a külföldre kihelyezett képzések létrejötte és 

az ilyen jellegű képzési formák gyarapodása. Míg az 1950-es években csak néhány egyesült 
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államokbeli egyetem külföldre kihelyezett képzése volt megtalálható, az 1990-es évektől az 

európai térségben is jellemzővé vált az első offshore képzések és kitelepített campusok 

létrehozása. Az első ilyen jellegű képzések többnyire az exportáló ország saját állampolgárai 

számára jöttek létre, majd a felsőoktatás üzleti és gazdasági életbe történő belépésével és a piac 

terjeszkedése révén egyre inkább átalakult e képzések funkciója is.24 

A hazai szabályozás – illeszkedve a közösségi illetve a nemzetközi szabályozásokhoz – 

szintén lehetőséget biztosít külföldi képzések Magyarországon történő megvalósítására. Már a 

hazai felsőoktatás első önálló és átfogó törvényi szabályozását biztosító 1993. évi felsőoktatási 

törvény (a továbbiakban: ’93-as Ftv.) is utalt a külföldi felsőoktatási intézmények 

magyarországi működésére, majd a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: ’05-ös Ftv.) a közösségi jogharmonizációs kötelezettségekre is tekintettel még 

részletesebb szabályozást deklarált. A jelenleg hatályos, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. 

évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) külföldi felsőoktatási intézmények működésére 

vonatkozó szabályozása a hatályba lépése óta többször módosult, amely azonban a korábbi 

szabályozáshoz képest koncepcionális változást nem eredményezett egészen a 2017 áprilisában 

elfogadott módosításig.25 A módosítás neuralgikus pontjai mind a közvélemény, mind a 

témában érintett politikusok és szakemberek között komoly (szak)politikai vitát váltott ki, 

jelentős országos- és nemzetközi visszhangot is adva ezzel a történéseknek.26 

 

2.1. A külföldi oklevelek és bizonyítványok elismerése 

 

A külföldi oklevelek és bizonyítványok elismerésének rendjéről szóló egységes törvény 

megalkotásának kötelezettségét a Közösségi Vívmányok Átvételének Nemzeti Programja27 és 

a 2002. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó jogharmonizációs program28 fogalmazta 

meg. A személyek szabad mozgásának és a letelepedésének érvényesülését a diplomák és a 

bizonyítványok kölcsönös elismerésének elve nagymértékben elősegíti. Egy személy ugyanis 

csak akkor tud egy másik tagállamban letelepedni, valamint ott munkát vállalni, ha megfelel a 

foglakozására az abban a tagállamban megállapított feltételeknek, mint például a tevékenysége 

gyakorlásához szükséges iskolai végzettségre vonatkozó előírásoknak.  

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a 

továbbiakban: elismerési tv.) megalkotásáig az egyes iskolai végzettségek, szakképzettségek, 

szakképesítések elismerését különböző jogszabályok rendezték. A törvény személyi hatálya 

állampolgárságra való tekintet nélkül, azokra a természetes személyekre terjed ki, akik 

külföldön vagy Magyarországon működő külföldi közoktatási vagy felsőoktatási 

intézményben, vagy képzést folytató más intézményben bizonyítványt vagy oklevelet 

szereztek.29 A törvény tárgyi hatálya valamely külföldi állam joga szerint kiállított 

bizonyítványnak és oklevélnek a Magyarországon megszerezhető bizonyítvánnyal és oklevéllel 

egyenértékűként történő elismerésére és honosítására, valamint a résztanulmányok 

beszámítására terjed ki, továbbá e törvényt kell alkalmazni a hazai bizonyítványokról, 

oklevelekről és a hazai szakmai gyakorlatról szóló hatósági bizonyítványok kiállítása során is.30 

Az elismerés és a honosítás a külföldi oktatási intézmény jogállása, a bizonyítvány vagy az 

oklevél jogi hatálya, a tanulmányi idő, valamint a tanulmányi és a vizsgakövetelmények alapján 

történik.31 

A fenti szabályozás alátámasztja, hogy Magyarország (is) – az elismerési tv. keretei 

között – biztosítja a külföldön szerzett bizonyítványok és oklevelek hazai elismerését, 

megfelelve ezzel a közösségi szabályozásban rögzített kötelezésnek. 
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2.2. A Bologna-rendszer 

 

Magyarországon a bolognai folyamat eredményeként 2004-től megkezdődött a fokozatos 

áttérés az egyetemi vagy főiskolai végzettséget adó felsőoktatási rendszerről az egymásra épülő 

három cikluson alapuló felsőoktatási rendszerre. A felsőoktatás egymásra épülő, felsőfokú 

végzettséget adó képzési ciklusai az alapképzés, a mesterképzés és a doktori képzés. Az alap- 

és a mesterképzés egymásra épülő ciklusokban, osztott képzésként, illetve jogszabályban 

meghatározott esetben egységes, osztatlan képzésként folyhat. A felsőoktatási intézmények – a 

fentiek mellett – felsőfokú szakképzést és szakirányú továbbképzést is folytathatnak, valamint 

az élethosszig tartó tanulás keretében felnőttképzést is szervezhetnek.  

A hazai felsőoktatási intézmények az Európai Kreditátviteli Rendszerre épülő 

kreditrendszert használnak, amely bevezetését a felsőoktatási tanulmányi pontrendszer 

(kreditrendszer) bevezetéséről és az intézményi tanulmányi pontrendszerek egységes 

nyilvántartásáról szóló 90/1998. (V. 8.) Korm. rendelet írta elő és tette kötelezővé minden 

felsőoktatási intézmény számára. 

Az egymással összehasonlítható és átjárható képzési rendszer megvalósítását szolgálta 

az Európai Parlament és a Tanács 2004. december 15-én kiadott, 2241/2004/EK számú, a 

képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának egységes közösségi keretéről 

(Europass) szóló határozata, amelynek IV. számú melléklete az oklevél-kiegészítés kötelező 

tartalmi elemeit sorolja fel. Az Europass oklevél-kiegészítés a felsőfokú oklevélhez csatolt 

olyan dokumentum, amelynek célja, hogy harmadik személyek számára – különösen más 

országokban – megkönnyítse az oklevél tartalmának megértését az oklevél tulajdonosa által 

megszerzett tudás és szakmai alkalmasság tekintetében.32 Az oklevél és oklevélmelléklet 

tartalmi és formai követelményeit az Nftv. szabályozza, amely többek között rögzíti, hogy az 

oklevél tartalmazza az oklevél által tanúsított végzettségnek, szakképzettségnek a Magyar 

Képesítési Keretrendszer, az Európai Képesítési Keretrendszer szerinti besorolását. 

Fentieken túl a Bologna-rendszer hazai megvalósításához jelentős mértékben 

hozzájárul(t) – ezért fontosnak tartom tanulmányomban megemlíteni – a már hatályon kívül 

helyezett az Európai Képesítési Keretrendszerhez való csatlakozásról és az Országos Képesítési 

Keretrendszer létrehozásáról szóló 2069/2008. (VI. 6.) Korm. határozat, valamint a jelenleg 

hatályos az Országos Képesítési Keretrendszer létrehozásáról és bevezetéséről szóló 

1004/2011. (I. 14.) Korm. határozat; a hallgatói mobilitást ösztönző és elősegítő programokhoz 

(pl. Erasmus, DAAD, stb.) való csatlakozás; az életen át tartó tanulás lehetőségének 

megteremtése; a felsőoktatási minőségbiztosítás létrehozása amelynek keretében a Magyar 

Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) a felsőoktatásban folyó képzés, tudományos 

kutatás, művészeti alkotótevékenység minőségének ellenőrzését, biztosítását és értékelését látja 

el. A MAB feladatainak ellátása során következetesen alkalmazza a minőségbiztosítás európai 

sztenderdjeit és irányelveit (ESG) és az European Association for Quality Assurance in Higher 

Education (ENQA) által követett értékeket.  

 

2.3. A transznacionális felsőoktatás megvalósulási formái, különös tekintettel a hazai 

szabályozásra 

 

Véleményem szerint a transznacionális felsőoktatás fogalmi körébe sorolhatók azok a képzési 

formák, amelyben a „képzést adó” intézmény, az oklevél kibocsátója egy másik ország joga 
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szerint (is) rendelkezik engedéllyel vagy van nyilvántartásba véve adott képzésre nézve, mint 

ahol a képzést folytatja, ahol a hallgatók a „képzést kapják”. E képzési formák közé sorolható 

(a.) az önálló képzési program és campus létrehozása és működtetése valamely külföldi 

célországban, (b.) a külföldi képzés indítása valamely célországbeli felsőoktatási intézmény 

szervezésében (licencia-képzés/franchise megállapodás), (c.) közös vagy kettős (többes) 

oklevél kiállítására irányuló képzés valamely célországbeli felsőoktatási intézménnyel 

együttműködésben, vagy (d.) a külföldi felsőoktatási intézmény működése határon átnyúló 

szolgáltatásként. 

A magam részéről a transznacionális felsőoktatás fogalma alá sorolom továbbá a 

hallgatói mobilitásra épülő, (e.) külföldi (rész)tanulmányok beszámításának lehetőségét a hazai 

képzésbe, valamint az oktatói tevékenység külföldön történő folytatásának lehetőségét. 

 

a. Önálló képzési program megvalósítása külföldi célországban 

Az önálló képzési program(ok) külföldi célországban történő megvalósításának több módja is 

ismert. Az „exportáló” ország dönthet egy célországbeli intézmény teljes egészében történő 

megfinanszírozásáról, létrehozhat önállóan egy új felsőoktatási intézményt, vagy felállíthat egy 

önálló, kihelyezett campust a célországban. Ez utóbbi példa a leggyakoribb, a hazai szabályozás 

is erre biztosít lehetőséget. A külföldi felsőoktatási intézmények számára a magyarországi 

működési engedéllyel megvalósuló képzés az Nftv. 76. § és 77. § (1) és (2) bekezdése alapján 

folytatott képzési forma, amelynek keretében a külföldi felsőoktatási intézmény a képzését 

tartósan letelepedve kívánja Magyarországon folytatni. A külföldi felsőoktatási intézmény 

ebben az esetben együttműködési megállapodást köthet egy magyar partnerrel (ez lehet 

valamely magyarországi felsőoktatási intézmény, cég vagy egyéb szervezet is), így a képzés, 

oktatás a partner által biztosított campuson történik, azonban a felsőoktatási intézmény önállóan 

is létrehozhatja az oktatás céljára szolgáló campusát. A képzés során a felvétel rendjére, a 

képzés folytatására és a vizsgáztatásra valamint az oklevél kibocsátásának követelményire a 

külföldi jogrend az irányadó, tehát a hallgatók a külföldi felsőoktatási intézménnyel állnak 

jogviszonyban és a képzés sikeres elvégzését követően „külföldi” oklevelet kapnak. A 

működési engedéllyel megvalósuló külföldi képzés magyarországi működéséhez tehát ebben 

az esetben szükséges a hatósági működési engedély, amelyet az oktatási hivatal engedélyez. A 

működési engedély feltétele, hogy a külföldi intézmény származási országában államilag 

elismert felsőoktatási intézménynek minősüljön, valamint hogy a külföldi intézmény által 

Magyarország területén folytatni kívánt képzés és oklevél államilag elismert felsőoktatási 

fokozatot adó képzésnek illetve oklevélnek feleljen meg.  

Fenti feltétek vonatkoznak minden, 2017. szeptember 1-jén magyarországi működési 

engedéllyel rendelkező külföldi felsőoktatási intézményre. A jogszabályi előírások 2017 

áprilisát követően szigorodtak, így egy újonnan képzést folytatni szándékozó külföldi 

felsőoktatási intézmény33 Magyarország területén csak akkor kezdhet oklevelet adó képzési 

tevékenységbe, ha a székhelye szerinti országban működő, és ott ténylegesen felsőoktatási 

képzést folytató államilag elismert felsőoktatási intézménynek minősül, valamint az általa 

Magyarország területén folytatni kívánt képzés és az arra tekintettel kiállított oklevél államilag 

elismert felsőoktatási fokozatot adó képzésnek minősül. Amennyiben a külföldi felsőoktatási 

intézmény nem EGT-államban székhellyel rendelkező felsőoktatási intézmény, úgy a 

magyarországi működés további feltétele a magyarországi működés elvi támogatásáról szóló, 

Magyarország Kormánya és a külföldi felsőoktatási intézmény székhelye szerinti állam 

Kormánya által kötött – föderatív állam esetében, amennyiben a nemzetközi szerződés kötelező 
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hatályának elismerésére nem a központi kormányzat jogosult, annak központi kormányzatával 

létrejött előzetes megállapodáson alapuló – nemzetközi szerződés kötelező hatályának a 

szerződő felek általi elismerése. 

 

b. Az ún. „licencia-képzés”34 

A licencia-képzések lényege, hogy az „exportáló” külföldi felsőoktatási intézmény feljogosít 

egy célországbeli intézményt az ő külföldi képzésének, képzési programjának meghirdetésére 

valamint megvalósítására. E képzési forma a hazai szabályozásban az Nftv. 77. § (4) 

bekezdésében jelenik meg, amely alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló szerződésben 

részes állam35 által elismert felsőoktatási intézmény államilag elismert képzését egy 

magyarországi felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján a magyarországi 

felsőoktatási intézmény úgy folytatja, hogy arra tekintettel a külföldi felsőoktatási intézmény 

külföldi oklevelet állít ki. A külföldi felsőoktatási intézmény tehát nem telepszik le 

Magyarországon, hanem a képzés megszervezését a magyarországi intézményre bízza, azonban 

a hallgató a külföldi felsőoktatási intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban. A képzés hátránya, 

hogy az kizárólag a közös képzésnek nem minősülő a külföldi intézmény államilag elismert 

alap-, mester-, illetve azzal egyenértékű osztott képzéseinek megszervezésére alkalmazható.  

A külföldi felsőoktatási intézmény alapítására, az intézményben folyó oktató és kutató 

munkára, valamint annak ellenőrzésére, az intézmény működésére, a felvételi feltételek 

meghatározására az intézmény székhelye szerinti állam előírásait kell alkalmazni. A licencia-

képzéseknek köszönhetően a külföldi felsőoktatási képzések anélkül is eljuthatnak 

Magyarországra, hogy a külföldi intézmény működési engedélyt szerzett volna.  

 

c. Közös vagy kettős (többes) oklevél kiállítására irányuló közös képzés 

A licencia-képzéshez képest szorosabb együttműködést megvalósító képzés, amelynek 

keretében a külföldi és a célországbeli intézmény közösen dolgozza ki a képzési programot és 

struktúrát, figyelemmel mindkét ország felsőoktatási szabályozására. A magyar szabályozásban 

e képzési forma az Nftv. 78. § (3) bekezdése szerinti közös képzési konstrukció, amely során a 

külföldi felsőoktatási intézmény és magyar felsőoktatási intézmény közösen létesít képzést, a 

hallgató több intézményben is tanulmányokat folytat. A kiállított oklevél közös oklevél (joint 

degree) vagy többes oklevél (multiple degree). 

A közös képzés indításához az alábbi feltételek együttes fennállása szükséges:  

1) az érintett felsőoktatási intézmények abban az államban, amelyben a székhelyük van, 

államilag elismert felsőoktatási intézménynek minősülnek, 

2) a kiállított oklevél az érintett országok belső joga szerint felsőoktatásban kiállított oklevélnek 

minősül, 

3) a magyar és a külföldi felsőoktatási intézmény rendelkezik képzésindítási jogosultsággal 

olyan képzési vagy tudományterületen, amely megfeleltethető a megállapodás tárgyát képező 

közös képzés képzési vagy tudományterületével, 

4) a hallgató legalább harminc kreditet a szakindítási engedéllyel rendelkező magyar 

felsőoktatási intézményben teljesít. 

A kettős képzés folytatására irányuló képzés a leginkább a hallgatói mobilitásra és 

aktivitásra építő képzésforma, amely a kölcsönös kreditbeszámítás révén – egymásnak legalább 

részben megfeleltethető szakmai tartalomra figyelemmel – lehetőséget ad arra, hogy a hallgató 

egy magyar felsőoktatási intézmény és egy külföldi felsőoktatási intézmény oklevelét is 

megszerezze, általában rövidebb idő alatt, mintha a két képzést egymást követően végezné el. 
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A hallgatónak ebben az esetben a magyar és a külföldi képzésre is felvételt kell nyernie. A 

magyar képzés esetében az oklevél megszerzésének feltétele, hogy a megszerzendő kreditek 

legalább egyharmadát a magyar felsőoktatási intézményben teljesítse. A hallgató a képzések 

elvégeztét követően két oklevelet kap, a magyar képzésre tekintettel magyar oklevelet, a 

külföldi képzésre nézve pedig a külföldi felsőoktatási intézmény oklevelét. 

 

d. Külföldi felsőoktatási intézmény működése határon átnyúló szolgáltatás keretében 

Az EGT-n belüli szolgáltatásnyújtás szabadsága lehetőséget teremt arra, hogy a külföldi 

felsőoktatási intézmény engedélyezési eljárás nélkül felsőoktatási tevékenységet folytasson, 

amennyiben azt határon átnyúló szolgáltatásként végzi.36 Az Nftv. 77. § (3) bekezdése szerinti 

képzési forma, amelynek lényege, hogy a külföldi felsőoktatási intézmény rövid ideig, eseti 

jelleggel folytat tevékenységet. A képzés feltétele – a bejelentési kötelezettségen túl – hogy a 

külföldi felsőoktatási intézmény a székhelye szerinti országban működő, és ott ténylegesen 

felsőoktatási képzést folytató államilag elismert felsőoktatási intézménynek, valamint, hogy az 

általa Magyarország területén folytatni kívánt képzés és az arra tekintettel kiállított oklevél 

államilag elismert felsőoktatási fokozatot adó képzésnek minősül. 

Fenti képzési forma problémája, hogy a felsőoktatás iskolarendszerű képzés jellegéből adódóan 

nehezen valósítható meg – különösen nappali munkarendű képzés esetén – hogy letelepedés és 

állandó infrastruktúra nélkül tényleges felsőoktatási tevékenység megvalósuljon.37  

 

e. A külföldi (rész)tanulmányok beszámításának lehetősége 

Az egyre hangsúlyosabbá váló hallgatói mobilitás és az országok versenyképességének 

növelése ösztönzőleg hatott a külföldi képzésben való részvételre. Az Európai Kreditátviteli 

Rendszer megteremtése 2003-tól kezdve lehetőséget biztosít arra, hogy a hallgató valamely más 

– akár külföldi – felsőoktatási intézményben, vagy ugyanannak az intézménynek valamely más 

képzésén megszerzett tudást (kreditet) elismertesse és tanulmányaiba beszámítassa, amely 

hozzájárul a további hallgatói mobilitás növekedéséhez.  

A hazai szabályozás ismeretében fontosnak tartom e fejezetben megemlíteni az ún. 

határon túli képzéseket, amelyet az Nftv. 78. § (1) bekezdése a következők szerint biztosít: 

„[m]agyar felsőoktatási intézmény Magyarország területén kívül – ha az adott ország jogrendje 

lehetővé teszi – kormányrendeletben meghatározottak szerint székhelyen kívüli képzést 

szervezhet.”38 

Fenti képzési formákat áttekintve megállapítható, hogy a hallgatói valamint oktatói 

mobilitásra építő felsőoktatási képzési formák mellett egyre nagyobb jelentőséggel bírnak a 

külföldi célországban megvalósított képzések, amelyek elősegítik az olyan hallgatók és oktatók 

nemzetközi felsőoktatási közösségi térbe történő bekapcsolódását is, akik nem tudják (pl. 

családi, anyagi vagy egyéb indokok miatt) vagy akarják igénybe venni a külföldön tanulás, 

oktatás lehetőségét. Mindamellett, hogy a bemutatott képzési modellek elősegíthetik a hazai 

felsőoktatásban részt vevők, valamint a jövő generációinak otthon tartását, a megszerzett 

versenyképes tudás egyúttal lehetőséget is teremt a későbbi mobilitásra akár a posztgraduális 

képzések, akár munkavállalói irányba. 

 

3. Összegzés 

 

Az egyes országok az oktatáspolitikájukra mindig is úgy tekintettek, mint ami kizárólag saját 

nemzeti fennhatóságuk alá tartozó kérdés, de különösen igaz ez az 1980-as éveket megelőzően. 
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A Római Szerződésben39 az oktatás, mint kifejezés sem szerepelt, ennek ellenére az áruk, a 

személyek, a szolgáltatások és a tőke tagállamok közötti szabad mozgását gátló akadályok 

eltörlésére irányuló tevékenység megteremtésével megalapozta az Európai Felsőoktatási 

Térség létrejöttét is. A Maastrichti Szerződés40 az oktatás és a szakképzés területén bevezeti a 

közösségi politikát, majd a Lisszaboni Szerződés már az Unió céljaként rögzíti – többek között 

– a diákok és a tanárok mobilitásának ösztönzését az oklevelek és résztanulmányok tanulmányi 

célú elismerése révén; az oktatási intézmények közötti együttműködés előmozdítását; a 

tagállamok oktatási rendszereit egyaránt érintő kérdésekre vonatkozó információ- és 

tapasztalatcsere fejlesztését; a csereprogramok és a távoktatás fejlesztésének ösztönzését. 

Az Európai Felsőoktatási Térség létrejöttében a legjelentősebb szerepet vitathatatlanul 

a Bolognai Nyilatkozatot játszotta, amelynek hatása mai napig meghatározó a felsőoktatás-

politika alakításában. Tanulmányomból jól látható, hogy a nemzetközi egyezmények és 

nyilatkozatok biztosította lehetőségeken túl, a közösségi szabályozás és erre tekintettel a hazai 

szabályozás is lehetőséget teremt mind a hallgatók, mind az oktatók számára, hogy szereplői 

legyenek a felsőoktatás nemzetközi piacának. A mobilitáson túl pozitív hatásként figyelhető 

meg, hogy a nemzetközi térben működés elősegíti az eltérő kultúrákból származó hallgatók, 

állampolgárok egymás iránti kölcsönös megértését és elfogadását, amely napjainkban koránt 

sem elhanyagolható tényező. Ahogy már a Bologna Nyilatkozat is rögzítette: „[b]ármely 

civilizáció életképessége és hatékonysága azzal a vonzerővel mérhető, amelyet kultúrája más 

országok számára gyakorol. Gondoskodnunk kell arról, hogy az európai felsőoktatási rendszer 

világméretekben rendkívüli kulturális és tudományos hagyományainkhoz hasonló mértékű 

vonzerőt gyakoroljon.”41 
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Barna Viktor4 

 

AZ „EURÓPAI PARLAMENT NAGYKÖVET ISKOLÁJA” 

PROGRAM JELENSÉG-ALAPÚ MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 

LEHETŐSÉGEI A KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUMOKBAN 

 

THE POSSIBILITIES OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AMBASSADOR 

SCHOOL PROJECT PHENOMENON BASED IMPLEMENTATION IN HIGH 

SCHOOL DORMITORIES 
 

ABSTRACT 

 
The results of youth research have proved that the political interest and activity among students is lower 

than the average. At the same time the attitude of Hungarian students towards the European Union has 

changed for the better. This tendency can be strenghtened by programs, such as the European Parliament 

Abmassador School program. 

This  developmental process aims to adapt this program to high school dormitories. It consists of two 

parts. 1. Introducing a more significant role of the idea of European integration and being European in 

dormitory programs. 2. Adapting the phenomena based learning to high school dormitories. 

The related resources discuss the short description of the experiences - mainly the model of Finnish 

Education. This study is based on the publications that deal with the practical, functional adaptaion of 

the program.  

Adaptation is in the focus of methodology, and the theoretical background is based on resource analysis. 

Expected outcome: With the help of this development the high school students will acquire complex 

knowledge and routine about being European. The methodology used during the program expects active 

participation and cooperation from students. It can support the positive changes in their attitude and can 

help them to identify themselves as European citizens. 

 

 

1. Bevezető 

 

Az ifjúságkutatások eredményei azt igazolják, hogy a fiatalok politikai érdeklődése és 

aktivitása az átlagos szintnél lényegesen alacsonyabb. A politikához való ellentmondásos 

viszonyulás részben az iskolai politikai szocializációs folyamatokra is visszavezethető (Barna, 

2006; Szabó-Kern, 2011). Ugyanakkor a magyar ifjúság Európai Unióval kapcsolatos attitűdjei 

– ha kis mértékben is – pozitív irányban mozdultak el (Magyar Ifjúságkutatás, 2016). Ezt a 

tendenciát erősíthetik az olyan kezdeményezések, mint az Európai Parlament Nagykövet 

Iskolája program (továbbiakban: EPAS). 

Jelen tanulmány annak a fejlesztésnek a lényeges mozzanatait kívánja bemutatni, amely 

ennek a programnak a középiskolai kollégiumi adaptációjára irányul, és alapvetően két 

komponensből áll.  

1. Az európaiság, az európai integráció (EU) gondolatkörének markánsabb 

megjelenítése a köznevelés egyik autonóm szegmensében (a kollégiumban). 

                                                           
4 Barna Viktor, dr. univ., kutatótanár, a Pécsi Hajnóczy József Kollégium igazgatója 
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2. A jelenség-alapú tanulás/foglalkozásszervezés meghonosítása a kollégiumok 

gyakorlatában, ami párhuzamosan történne az új NAT kidolgozásával és 

bevezetésével.1 

Az első komponens forrásai alapvetően az interneten elérhetők, a nyilvános felületeken 

korrekt és jól strukturált tudásbázis található, pl. az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája 

honlapján. 

A második komponensnek viszonylag szűk a tudományos „előélete”. A korábbi kutatás-

fejlesztések közül leginkább a probléma-alapú megközelítés hasonlítható a jelenség-alapú 

foglalkozásszervezési logikához. 

A fejlesztéshez kapcsolódó források még inkább a praxis rövid leírására szorítkoznak, 

így a jelen fejlesztés inkább ennek – a Finnországban is csak nemrég megindult – programnak 

(továbbiakban: finn modell) a praxisát leíró publikációkra épül. 

A fejlesztés módszertanának fókuszában az adaptáció áll, a hátterét pedig a 

forráselemzések adják. A fejlesztés eredményeit a megvalósult konkrét – az EU témakörében 

szervezett – jelenség-alapú foglalkozások tapasztalatainak empirikus vizsgálatával kívánjuk 

mérni (foglalkozás-látogatások, interjúk a tanulókkal és a pedagógusokkal). 

 

Hipotézisek: 

- A viszonylag szűk területre kiterjedő fejlesztés illeszkedik a NAT koncepciójához, 

hozzájárulhat annak gyakorlatban történő realizálásához. 

- Az EPAS program szervesül a kollégium(ok) programkínálatában.  

 

2. A fejlesztés keretrendszere 

 

A fejlesztésnek – ahogy azt a tanulmány címe is mutatja – három lényeges alkotóeleme 

van. Ebben a fejezetben ezek értelmezése történik. 

 

1. A középiskolai kollégium2 

A hazai nevelésügy rendszerébe szervesen illeszkedő intézménytípus megítélése 

általában sztereotip vélekedésekre épül. A nem egyszer előítéletes álláspontoknak döntően az 

ismerethiány az oka, amely nemcsak a közvélekedésben, de a szakmai berkekben is 

megfigyelhető (Barna, 2010) 

A kollégium feladatait a NAT-tal összhangban levő Kollégiumi Nevelés Országos 

Alapprogramja (59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet) határozza meg. Ebből világosan 

kiolvasható, hogy a kollégiumoknak nem pusztán „gyermekmegőrző” feladatai vannak, hanem 

komoly nevelési és oktatási funkciói is. Az ezekhez kapcsolódó foglalkozásokon a tanulás 

segítése mellett a diákok különböző kompetenciáinak fejlesztése is megjelenhet. Ez utóbbi 

elsősorban az adott kollégium lehetőségeitől (humán erőforrás, eszközrendszer) és szándékaitól 

függ. 

 

2. Jelenség-alapú foglalkozásszervezés3 

A különböző nemzetközi mérések többsége azt igazolja, hogy azokban az országokban 

teljesítenek a tanulók jobban, ahol az oktatási tartalmakat korszerű módszerekkel és 

munkaformákban „közvetítik” a diákoknak. A hagyományos ismeretközpontú tanítás és az 

ehhez illeszkedő ún. poroszos módszertan ma már nem alkalmas arra, hogy a tanulók 
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érdeklődését felkeltsék, tanulási motivációjukat kiváltsák. Ehhez társul az ismerethordozók 

alkalmazásának konzervatív, tankönyvalapú szemlélete is. 

A világ, ezen belül Európa több országában is időben felismerték ennek tarthatatlanságát, 

és különböző rendszerszintű fejlesztéseket indítottak, ill. támogatják a helyi innovációkat. 

A fejlesztések néhány eleme már „beszüremkedett” a hazai gyakorlatba is. Egyrészt 

megjelentek a tanulók (és a pedagógusok) kooperációjára épülő munkaformák, másrészt olyan 

foglalkozásszervezési keretek, amelyek egy adott műveltségtartalom feldolgozásához a 

legjobban illeszkednek (pl. projektek). Ezeket ma már az oktatási kormányzat is támogatja (ld. 

központi témahetek). Ezek a tendenciák azonban csak akkor hozhatnak eredményt, ha 

kiegészülhetnek további két mozzanattal. Egyfelől adekvát tanári szerepeknek is társulniuk kell 

a modern módszerek alkalmazásához, mint például a mediáció, facilitálás, coaching (Barna-

Dancsházy-Nagy, 2016). Másfelől az információhordozók új generációját is szervesen be kell 

építeni a tanítási-tanulási folyamatba. 

A finn modell logikája szerint azonban mindezek megléte, gyakorlatba ágyazódása csak 

szükséges, de nem elégséges feltétele annak, hogy a tanulókat sikeresen fel tudjuk készíteni 

felnőttkoruk különböző szerepeire, kiemelten a munkaerő-piaci változások flexibilis 

lekövetésére. Ehhez leginkább a tananyag elrendezésében kell radikális változásokat elérni. 

A téma/jelenségalapú tanulásszervezés ideájának egyes elemei már a reformpedagógia 

gondolkodóinál is felmerültek, és némely hazai innovációban is megjelentek (pl. szentlőrinci 

iskolakísérlet). A teljes oktatási rendszerre kiterjedő, átfogó megvalósulása azonban csak 

nemrég kezdődött Finnországban, de már vannak követő országok is (pl. Lengyelország, 

Észtország), ahol nagyon hasonló logika szerint szervezik az oktatást. 

Mi az újszerűsége ennek a modellnek? A hagyományos oktatás központjában a tanuló 

által elsajátítandó ismeretek vannak, amikről bizonyos alkalmakkor (felelés, dolgozat, vizsgák) 

számot kell adni, mégpedig épp olyan „akadémikus” módon, mint ahogy az ismeretek átadása 

is történik. Ennek a logikának a sablonját mutatja az 1. sz. ábra. 
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1. sz. ábra: Hagyományos tanulásszervezési modell 

Figure 1. Traditional learning-organization model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saját szerkesztésű ábra 

 

Az ábrából – szándékoltan – két tanulság is levonható. Egyik a folyamatok iránya, ami a 

fentről lefelé történő ismeretátadást jellemzi (top-bottom). A másik, hogy a tanuló csak mint a 

tanulás „elszenvedője” van jelen, a lényeg az ismeretanyag tudása (vagy nem tudása), és hogy 

az azt mérő különféle kimeneti számonkérés (szummatív értékelés) a célja a folyamatnak. 

A modell bírálói régóta hangoztatják annak hátrányait: 

- A tantárgyak egymástól elkülönülten (jobb esetben ún. tantárgyi koncentrációban) 

jelennek meg, és csak a szubjektív és objektív feltételek szerencsés konstellációja 

révén állhatnak össze egységes, komplex tudássá. Ennek a kísérőjelensége, hogy a 

tanári kooperáció is csak esetleges, a tanítás alapvetően „one man show” jellegű. 

- Az ismeretek mennyisége folyamatosan, nota bene exponenciálisan növekszik, és ezt 

akarja az iskola is követni. Minden ismeretet be akarnak zsúfolni az egyes tantárgyak 

tananyagába, ami szükségképpen jelentősen növeli a tanulói terheket (ld. 40-45 heti 

tanóra), és – mivel reménytelennek tűnhet a teljes anyag elsajátítása – a tanulói 

motiváció is egyre gyengül. 

- Az ismeretek tartóssága is megkérdőjelezhető. Gyakran már az oktatás idején is 

teljesen elavult ismereteket tárgyalnak a tanórákon, de még nagyobb a veszélye 

annak, hogy a ma megtanult ismeretek néhány év múlva már abszolút 

használhatatlanok lesznek. 

- A kritikusok szerint maga a tananyag-szervezési logika is generálhatja azokat a 

módszereket és munkaformákat, amelyeket gyakran kizárólagosan alkalmaznak, és 

amik a 19. század gyakorlatát viszik tovább a 21. században. 

- Végül azt a negatív körülményt is kiemelhetjük, ami ugyan közvetett következménye 

ennek a modellnek, de hatása talán a legkárosabb. Nemzetközi mérések igazolják, 

hogy a vizsgacentrikus iskolában többszörösen nagyobb a tanulói stressz, mint ott, 

ahol a nem a szummatív értékelés dominál, és ahol a tanulóknak valóban nem a 

tesztekre, hanem az „életre” kell készülniük. 

A jelenségalapú tanulásszervezés igyekszik ezeket az ellentmondásokat csökkenteni vagy 

elkerülni. A modell középpontjában a tanulói kompetenciafejlesztés áll, ami elsősorban az 

életpályájuk során potenciálisan megjelenő kihívások lehetséges megoldásaira – elsősorban a 

munkaerő-piacon való elhelyezkedésre – készíti fel a diákokat. Minthogy a célképzés is 

radikálisan eltér a hagyományos oktatásétól, így a logikai váza is jelentősen különbözik attól 

(ld. 2. sz. ábra). 

Tantárgy 1. Tantárgy 2. Tantárgy 3. Tantárgy 4. Tantárgy ... 

Tanulók által elsajátítandó ismeretanyag 

Számonkérés 
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2. sz. ábra: Jelenség-alapú tanulásszervezési modell 

Figure 2. Phenomenon based learning-organization model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saját szerkesztésű ábra 

 

A finn modellben nem szükségszerűen szűnnek meg a tantárgyak, de azok 

összeszerveződése komplex hatásmechanizmust eredményezhet, és – sikeres megvalósítás 

esetén – egységes rendszert alkothat. 

Milyen előnyei lehetnek ennek a tanulásszervezésnek? 

- A tanulói személyiséget egységes egészként kezeli, és nemcsak annak egy-egy 

„szeletét” kívánja mozgósítani. 

- Praxisorientált, tehát nem (csak) elméleti tudást sajátíttat el, hanem a valóságban 

meglevő és/vagy később megjelenő gyakorlatra (is) alapoz, és már a tanulási folyamat 

alatt kiváltja az adekvát tanulói aktivitást. 

- A tanulónak lehetősége van arra, hogy szelektáljon, és a neki tetsző, az érdeklődését 

leginkább kiváltó jelenségek felé forduljon, miközben a valóság más szegmenseibe is 

betekintést kaphat. 

A tanuló 

személyisége 
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- Az élethosszig tanulásra motivál, amennyiben azt láttatja, hogy az egyes jelenségek 

nem állandóak, tehát fel kell készülni azok változásaira, esetleg eltűnésükre, újak 

megjelenésére. Ezzel alapozhatja meg a tanuló a későbbi nyitottságát, a változások 

iránti érzékenységét. 

- Aktív tanulói részvételt biztosít a „tananyag” kiválasztásában, a tanulási folyamat 

megszervezésében, és a teljesítmények értékelésében. 

- Lehetőséget ad a kooperációra, tehát túllép a hagyományos (hierarchikus) tanár-diák 

viszonyrendszeren. Az együttműködés több színtéren és relációban valósulhat meg 

(tanár-diák, diák-diák, intézmény-külső partnerek), melyek közül kiemelhetjük a 

tanárok közti kooperációt. 

- Igazodik a jelenség sajátosságaihoz, és annak megfelelő módszereket és 

munkaformákat generál. 

- Tág teret ad a horizontális tanulásnak, ill. a nem szokványos információhordozók, az 

IKT célszerű alkalmazásának. 

Természetesen vannak aggályok is, amelyeket jogosan említenek, és amelyekre 

megnyugtató válaszokat kell találni. 

A legmarkánsabb fenntartás a pedagógus oldaláról fogalmazódott meg. Tételesen: 

képesek lesznek-e a szaktárgyak oktatására felkészített, és e tárgyak oktatásában tapasztalatokat 

szerzett tanárok az új modell szerint bekapcsolódni a programba. A válasz leegyszerűsítve: 

igen, hisz’ ugyanazt kell oktatniuk, csak másképp strukturálva, egy-egy jelenséghez kapcsolt 

ismeretek becsatornázásával. Ez természetesen átmenetileg többletterhelést is jelent, 

ugyanakkor olyan új dimenziók is nyílhatnak a pedagógusok előtt, mint pl. a rendszerszintű 

kooperáció, folyamatos önfejlesztés, amelyek a szakmai önmegvalósításuk magasabb szintjét 

eredményezhetik. Megjegyezzük, hogy Finnországban a pedagóguspálya presztizse egyébként 

is igen magas, és e program révén a tanári hivatás megítélése tovább javulhat. 

Természetesen a pedagógusképzés átalakítása, a modellhez való hozzáigazítása fontos 

állami feladat. 

A másik nagy problémakör a szervezés oldaláról jelentkezhet. Adottak és/vagy 

kialakíthatók-e olyan keretek, amelyekben megvalósulhat ez a modell? Ezt két szinten lehet 

vizsgálni: az oktatáspolitika és a helyi gyakorlat szintjén.  

A teljes struktúra átalakítása döntően oktatáspolitikai szándék kérdése. Ez Finnországban 

– gyakorlatilag teljes konszenzus mellett – realizálódott. A konkrét megvalósulás pedig a helyi 

pedagógiai programok (a hétköznapokban az órarend) átalakításával érhető el. Mivel a finnek 

(és a követő országok) oktatási rendszerére a decentralizációs oktatási szisztéma jellemző, így 

az iskolák mozgástere is igen széles a modell helyi bevezetése és megvalósítása terén. 

(Sahlberg, 2013) 

 

3. Az EPAS program 

 

„Az Európai Parlament 2017-től minden tagállamban elindította Nagykövet Iskolája 

programját. A program célja a fiatalok figyelmének felkeltése Európa és az európai parlamenti 

demokrácia iránt: a tanév során különféle iskolán belüli és kívüli programon keresztül aktív 

ismereteket nyújtva nekik az Európai Unióról és különösen az Európai Parlamentről. Az 

Európai Parlament Nagykövet Iskolája programban részt vevő diákok és tanárok ismerik az 

európai polgári szerepvállalás kínálta lehetőségeket és az Európai Parlament szerepét a 

döntéshozatali folyamatban. Ily módon a cél a fiatalok felvilágosítása arról, hogy milyen 
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cselekvési lehetőségeik vannak, és hogy többek között megértsék a 2019-es európai parlamenti 

választásokon való szavazás jelentőségét.” 

(http://www.europarl.europa.eu/hungary/hu/ifjusag/ep-nagykovet-iskola-program.html). 

 

3. sz. ábra: az EPAS program logója 

      Figure 3. The logo of the EPAS program 

 
Forrás: http://www.europarl.europa.eu/ireland/en/youth-                                                                 

and-education/ambassador-school-programme  

 

Magyarországon 2017-ben 25 iskola kapcsolódhatott be a programba, 2018-ban pedig 

újabb tíz köznevelési intézmény pályázott arra, hogy a komoly kritériumoknak megfelelve 

bekerülhessen ebbe a körbe. 

A pályázat főbb elvárásai: 

- Legalább egy pedagógusnak (Szenior Nagykövet) és 3-8 tanulónak (Junior 

Nagykövetek) kell részt venni a programban. A tanárnak el kell végeznie egy 30 órás 

akkreditált továbbképzést. 

- Ki kell alakítani egy ún. Európai Információs Pontot, ahol egyrészt az EU-val 

kapcsolatos információforrásokat kell elhelyezni (pl. EP kiadványok, prospektusok, 

térképek), másrészt a „nagyköveteknek” kell az érdeklődő diákok számára további 

kiegészítő információkat nyújtani. 

- Részt kell venni valamilyen EU-s vetélkedőn (pl. Euroscola, „4 for Europe”). 

- Legalább húsz tanuló közreműködésével fel kell dolgozni az EP hazai Tájékoztatási 

Irodája által kiadott munkafüzet feladatait. 

- Kapcsolatokat kell kiépíteni más EPAS intézményekkel, támogató és/vagy 

együttműködő civil vagy forprofit szervezetekkel, megyei Információs Pontokkal, 

esetleg külföldi EPAS iskolákkal. 

- Kötelező elem az Európa Nap megszervezése, mely során változatos programokba 

kell bevonni az intézmény minél több diákját. 
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3. Egy – a fejlesztés keretében megvalósuló – intézményi innováció és annak eddigi 

tapasztalatai 

 

Az előző fejezetben bemutatott keretrendszer ismeretében rátérhetünk a fejlesztés 

kollégiumi megvalósításának konkrét elemzésére. 

Az EPAS program adaptációja elvileg a kollégiumokban is megjelenhet. Ennek ellenére 

az első 35 intézmény közül mindösszesen egy képviseli ezt az intézménytípust: a Pécsi 

Hajnóczy József Kollégium (továbbiakban: Kollégium), amely a tanulmány írásakor még 

„EPAS jelölt” státuszban volt. 

A Kollégium pályázatában döntő mozzanat volt, hogy a 2017-18-as tanévtől – egy 

kutatótanári programhoz4 kapcsolódó – szakmai innováció indult, melynek lényege, hogy a 

kollégiumi foglalkozásrendszer néhány elemében át kívánnak térni a jelenség-alapú 

foglalkozásszervezésre.  

A szerencsés időbeni konstelláció révén ez a két program összekapcsolódott. Történt ez 

azért is, mert az EPAS programot a hagyományos szakköri keretek között nem sikerült 

elindítani. (Ennek legfőbb oka az volt, hogy a meghirdetéskor már de facto minden tanuló 

elkötelezte magát egy másik választott szakköri tevékenység mellett, a korábban már említett 

tanulói túlterhelés következtében pedig nem volt „kedvük” újabb választható foglalkozást 

beiktatni a heti időkeretükbe.) 

A helyzet kedvező alakulásában két tényező is közrejátszott. 

- A kollégiumok tevékenységrendszerében nagyobb mozgástér van a foglalkozások 

struktúrájának helyi alakítására, mint az NAT és a kerettantervek által szabályozott 

iskolai tanórai rendszerben. Ezzel a szabadsággal a Kollégium már korábban is élt: 

más innovációk keretében (pl. a TÁMOP 3.1.4 projekt megvalósításában) már 

alkalmazta a foglalkozások időbeni átcsoportosításának eszközét, ill. azokat a 

munkaformákat és módszereket, amelyek a tanulói kompetenciafejlesztés 

szempontjából hatékonyabbnak bizonyultak. 

- A téma/jelenségalapú finn tanulásszervezés egyik eklatáns példájaként – habár ott az 

iskolai célrendszerhez igazítva – épp az Európai Uniót szokták említeni. Az EU 

téma/jelenség-együttesében integrálódhatnak a különböző tantárgyak által taglalt 

műveltségtartalmak (pl. Európa természeti és gazdaságföldrajza, történelme, az 

Európában használt idegen nyelvek, az európai kultúra irodalmi, zenei és 

képzőművészeti értékei). (Finland schools: Subjects scrapped and replaced with 

'topics' as country reforms its education system) 

Az innovációt megvalósító tanári közösség tehát e két előzmény hasznosítható 

tanulságaira is építhetett. Mivel nem lehetett elkülönült szakköri program keretében 

megvalósítani a programot, ezért a jelenség-alapú logika mentén kellet összeállítani az éves 

EPAS program tevékenységi tervét. 

Először is rögzíteni kellett azt a keretrendszert, amelyben a kollégiumban működő 

formális és informális tanulói csoportok (szakkörök, tanulócsoportok, ad hoc csoportok) a 

programhoz tudnak kapcsolódni. A legfőbb feltételként megfogalmazódott, hogy az érintett 

tanulóknak ne kelljen az általuk kedvelt és választott tevékenységi körből kilépniük. Ezért a 

szakkörvezetőkkel egyeztetve megterveztük, hogy a tevékenységrendszerük hol érintkezhet az 

EPAS elvárásaival. Így néhány konkrét tevékenységet sikerült is integrálni a programba. 

A fotószakkör több együttműködést is vállalt. Felajánlották, hogy az EPAS 

rendezvényeken fényképeznek és videofelvételeket készítenek, és szakköri tagok munkájából 
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évente többször összeállított kiállítások egyike célzottan európai témára fókuszál. A partneri 

együttműködés kialakításában is szerepet vállaltak. A helyi horvát nemzetiségi kollégium 

fotószakkörével közös programokban is megjelenítik az európai aspektust (pl. Horvátország 

EU tagságának ötéves évfordulója). 

A Kollégium Kredenc elnevezésű diákújság tavaszi számának kiemelt témaköre 

ugyancsak az EU lesz, a cikkek többségét ebben a témakörben fogják megírni. 

A tanulócsoportok bevonása a kiadott munkafüzet feldolgozása terén került előtérbe. A 

csoportok versenyeznek egymással, hogy melyikben sikerül a munkafüzet kérdéseit helyesen 

és minél szellemesebben megoldani. 

A Kreatív Kulturális Kör vállalta, hogy az EPAS rendezvényekre a témához kapcsolódó 

műsorokat állít össze és ad elő. 

Azt is fel kellett mérni, hogy milyen hagyományos vagy újonnan tervezett kollégiumi 

programokhoz lehet igazítani az EPAS elvárások szerinti kompetenciafejlesztést. 

Ilyen módon kirajzolódott néhány konkrét elképzelés: 

A Kollégiumban több mint húsz éves hagyománya van a „Hajnóczy Napok” 

rendezvénysorozatának. Ennek egyik témaköre az említett TÁMOP 3.1.4 pályázati program 

keretében a „Sokszínű Európa”. A 2017. novemberi egyhetes rendezvénysorozatban már 

célzottan voltak EPAS programok: az EU Infopont felavatása, Sokszínű Európa vetélkedő, az 

EP választások népszerűsítése a „Gyere, lefényképezünk!” fotószakköri program keretében (ld. 

1. sz. kép). 

 

1. sz. kép: A „Gyere, lefényképezünk!” program az új EU Infoponton 

Picture 1. „Come on, let's take a picture!” program in the new EU Information Corner 

 
Forrás: https://hajnoczy-koll.hu/2017/11/14/hajnoczy-napok-2017/#more-1477 

 

A második félévre is érkezett néhány jó ötlet. Kiemelten az Európa Nap megszervezése 

jött szóba, amit a pályáztató elvárásai alapján komplex programmal lehet kitölteni (vetélkedő, 

előadás, filmvetítés, tapasztalatcsere, stb.).  

Emellett még néhány kisebb, de jól „eladható” program is szóba került, mint például a 

már említett tematikus fotókiállítások, a szokásos tavaszi futónap apropójának kapcsolódása 

(„Schumann-emlékfutás – 1950 méter”). 

Ezeknek a programoknak a megvalósítása természetesen nem, vagy csak kisebb 

mértékben igazodik a „klasszikus” foglalkozásszervezési logikához. Többségében projektek és 

témahetek, -napok keretében valósulnak meg, a tanulói aktivitások is döntően kooperatív 

technikákban realizálódnak. 
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4. A folytatás 

 

Az EPAS program jelenség-alapú megvalósításának folyamata – mint ahogy a 

téma/jelenségalapú foglalkozásszervezés általában – még a kezdeteknél tart. A hazai 

nevelésügyi fejlesztési irányokban ugyan már megjelenik ez a logika (ld. NAT koncepció), de 

megvalósulása még számos feltételtől, nem kis mértékben a politikai szándéktól is függ. 

Ehhez képest a konkrét kollégiumi EPAS-adaptáció már abban a stádiumban van, 

amelynek jól körvonalazható eddigi, és bejósolható további eredményei vannak/lesznek. 

Amennyiben a pályázat sikeresen zárul, szükségképpen folytatni kell a program szervesüléséről 

szóló gondolkodást. 

Az eddigi és jelenleg tervezett tevékenységek végső soron a szerencsés véletlenek 

egybeesésének is tulajdoníthatók, természetesen azokra a törekvésekre alapozva, amelyek akár 

az EPAS program, akár a jelenség-alapú foglalkozásszervezés kapcsán eleddig elméleti 

megalapozást is nyertek. Az innováció tudatos továbbfejlesztésének központi gondolata kell 

legyen, hogy a különböző kollégiumi közösségek együttműködése nem alkalmakhoz kötődjön, 

tevékenységeik bizonyos elemei ne csak érintőlegesen kapcsolódjanak az EPAS program 

megvalósításához. A fejlesztés célja egyértelműen az, hogy mind a rövid távú tervezésben 

(tanéves munkaterv), mind a stratégiai elképzelésekben (Pedagógiai Program) egy „kompakt” 

jelenség-alapú program jelenjen meg, melyben az egyes mozzanatok egységes logikára 

épülnek. Elvárás lehet, hogy ezeknek a terveknek a kidolgozásában, és ebből adódóan azok 

realizálásában is a részvevő pedagógusok céltudatos kooperációja domináljon, melynek 

eredőjeként az egyes kollégiumi tevékenységek szinergiája is megvalósulhat. 

Az EPAS program „úttörő-funkciót” is felvállalhat azzal, hogy az abban felhalmozódó 

tapasztalatokat közvetetten más kollégiumi tevékenységek jelenség-alapú megszervezésében is 

fel lehet használni. Ezért hát tudatosan rögzíteni kell a fejlesztési folyamat minden mozzanatát, 

és folyamatosan elemezni kell azokat nemcsak a konkrét program szempontjából, hanem a 

másutt hasznosítható tanulságok megfogalmazása okán. 

Végül szólni kell egy fontos körülményről, ami ugyan a konkrét fejlesztéshez csak 

közvetetten kapcsolódik, mégis a siker egyik záloga. Implicite már előkerült, hogy a 

pedagógusoknak központi szerepe van a fejlesztés, az innováció minden mozzanatában. Ebben 

olyan tanári kompetenciáknak kell megjelenniük, amelyek megléte – az eddigi tapasztalatok 

alapján – nem tekinthetők általánosnak valamennyi hazai kollégiumban (Barna, 2015). Tehát a 

fejlesztéssel párhuzamosan el kell indulni az adekvát tanári kompetenciák célirányos 

fejlesztésének is. Az ezzel a céllal kapcsolatos kutatás-fejlesztés része az említett kutatótanári 

programnak is. 

 

 

JEGYZETEK 

 
1 A Prof. Dr. Csépe Valéria vezetésével kidolgozott NAT koncepcióban már megjelenik ez a szándék: 

„A műveltségterületek kapcsolódása a jelenség alapú tudásszervezésre épül,…” 

http://pdsz.hu/container/files/attachments/37054/nat_koncepcio_tarsad.-egyeztet..docx_4_.pdf (Csépe, 

2017). 
2 A fejlesztés kifejezetten a középiskolai kollégiumokra irányul, egyéb bentlakásos intézményekre (pl. 

felsőoktatási kollégiumok, nevelőotthonok) nem tér ki. 
3 A jelenség-alapú foglalkozásszervezés szinonimájaként használhatjuk a témaalapú 

foglalkozásszervezést is. 
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4 A tanulmány szerzője a pedagógusminősítési rendszer keretében kutatótanári fokozatot ért el, és az 

ehhez kapcsolódó kutatóprogram egyik kiemelt mozzanata a téma/jelenségalapú foglalkozásszervezés 

megvalósítása a középiskolai kollégiumokban. 
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Bischof Péter5 

 

NÉMET EURÓPA? NÉMETORSZÁG EURÓPA POLITIKÁJA 
 

GERMAN EUROPE? GERMANY’S EUROPEAN POLICY. 

 

ABSTRACT 

 

One may have increasingly heard about the so-called „German Europe” (Ulrich Beck) for the 

past years i.e. about a Europe whose formation is determined by Germany’s dominance. The 

study strives to examine the realist and idealist components of Germany’s European policy and 

their interconnectedness as well as to interpret the political processes and their leading motifs. 

According to the author Ulrich Beck is basically right that the Germany’s European policy is 

characterized by realist consistence and Europe’s constructivist (federalist) conceptions 

simultaneously but these appear as mutually supportive conditions rather than exclusive 

reasons. For the period after World War II. Germany’s Europe policy has been basically 

determined by its firm commitment to Europe’s integration and it typically derives its political 

power and influence from economic weight (export world champion, stable state budget etc.). 

Being definitely the winner of the European integration, it is increasingly endeavouring to assert 

its interests within the European Union. It has a vital interest in forming the European Union 

according to its own domestic German sample in some ways and thus determining the direction 

of its development.  

 

1. Bevezetés 

 

Az utóbbi években egyre többször lehet hallani egy úgynevezett német Európáról, vagyis egy 

olyan Európáról, melynek politikai és gazdasági céljait a Német Szövetségi Köztársaság 

(továbbiakban: Németország) befolyása határozza meg és alakítja, sőt az európai német 

regionális hegemónia kérdése is felmerült már, de nem nyert igazolást.1   

Vizsgálatunk szempontjából fontos kérdés, hogy Németországnak melyek azok a jellemző 

attitűdjei, amik befolyással vannak Európa politikájának alakítására, illetve, ezek miként 

jelennek meg végső eredményként. Ulrich Beck „A német Európa. Új hatalmi térségek a válság 

jegyében” címmel megjelent (2013) esszéjében Angela Merkel kancellárral összefüggésben 

realista („Merkiavelli”) és idealista („Európa-építész”) elemeket is azonosított, amelyek 

véleménye szerint közösen járultak hozzá a 2008-as válság mellékhatásaként a német Európa 

kialakulásához. 

Jelen tanulmány keretei között először az Ulrich Beck által koncepcionalizált német Európa 

összetevőit a realista és az idealista elemek azonosításán keresztül vizsgáljuk meg. Másodszor 

Németország Európa politikájának kiválasztott alapvető komponenseiben is megpróbáljuk 

azonosítani a realista és idealista elemek jelenlétét.  Végül arra keressük a választ, hogy a 

beazonosított német Európa politikában a realista és az idealista elemek milyen módon vannak 

jelen, illetve, ezek az elemek kapcsolatban állnak-e egymással, és ha igen, akkor milyen 

összefüggés figyelhető meg közöttük. 

 

                                                           
5 PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola: Politikatudomány Program, PhD-doktorjelölt. 
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2. Ulrich Beck német Európájának elemei 

 

Ulrich Beck három alapvető, egymással egy időben kialakult körülmény feltételében láttatja 

a német Európa kialakulásának összetevőit. Az első „a fenyegetett Európa és a politikum 

válsága”, a második „Európa új hatalmi erőviszonyai”, illetve a harmadik a „Merkiavelli” 

jelenség feltűnése.   

 

2.1. A fenyegetett Európa és a politikum válsága 

 

Először „a fenyegetett Európa és a politikum válságát” ismerteti, ami szerint a kockázatok 

felismerése felveti a katasztrófa bekövetkeztének lehetőségét is, melynek megelőzése a politika 

természetes célja. A katasztrófa retorikája szerinte olyan nemzetállami transzformációhoz vezet 

a társadalomban és a politikában, ami új megközelítéseket követel meg az új problémákhoz, 

tehát a politika reagálása is szükségszerűen átalakul. A kialakult helyzet leírását „négy 

fogalompárral szemlélteti: 1. Több Európa vs. több nemzetállamiság; 2. A veszély parancsára 

vs. törvények tilalmával; 3. A háború fenyegetésének logikája vs. kockázat fenyegetésének 

logikája; 4. Globális kapitalizmus vs. nemzeti politika”.2 A négy fogalompárban az idealista és 

a realista politika összeütközési pontjait ismerhetjük fel, hiszen az Európa-építészi idealista 

attitűd (bankunió, közös pénzügyminiszter, kozmopolita kooperáció, hegeliánus-attitűd, 

veszélyek parancsa) áll szemben a nemzetállamiság (szuverenitás, alkotmány, nemzeti 

demokráciák elsődlegességének hangsúlyozása, Carl Schmitt-i attitűd, nemzeti 

újraválaszthatóság politikai szempontja) megőrzésének realista politikai akaratával. Láthatóan 

ezekben a kontextusokban a realista és az idealista elemek egymással szemben helyezkednek 

el a kialakult helyzet egymással szembenálló leírásaként.  

 

2.2. Európa új hatalmi erőviszonyai 

 

A szerző megállapítja, hogy az államok részére felmerülő kockázatok a hatalmi erőviszonyok 

eltolódásához is vezethetnek, melynek következménye az EU-tagországok legalább 

háromszintű megosztottsága: 1. Euró-országok vs. eurón kívüli országok; 2. Hitelező országok 

vs. eladósodott országok; 3. Kétsebességes Európa megosztottsága. Mindezen folyamatok 

mellékhatásaként azonosítja Németország hatalmi helyzetének egyértelmű megerősödését.3 A 

fenti fogalompárok mind a realista politika felértékelődését hangsúlyozzák abban a tekintetben, 

hogy az olyan gazdag (hitelező) euró ország, mint Németország felértékelődik a válság ideje 

alatt és az euró országok közötti döntésekben az ő szava számít. Az események két fontos 

részletre hívják fel a figyelmünket: a tárgyalások zárt ajtók mögött zajlanak a nyilvánosság 

kizárása mellett, illetve Eric Gujer-re hivatkozva megjegyzi, hogy „Berlin a vezetést mindig 

kelletlenül gyakorolja – legtöbbször gazdaságilag, ritkán külpolitikailag és sohasem 

katonailag.”4 Utóbbi körülmény megfelel a Joseph S. Nye (1990) által megalkotott soft power 

német alkalmazásának, mely arra a képességre vonatkozik, hogy miként lehetséges más 

szereplők pszichológiai irányítása, befolyásolása – jelen esetben a német érdekeknek 

megfelelően – anélkül, hogy adott ország a hagyományos hard power eszközeit alkalmazná. A 

soft power-hez sorolhatók azok a sajátos kulturális minták (pl. gazdag, takarékos, szorgalmas 

németek) kifelé való sugárzása is, ami egyben hozzájárulhat az adott ország sikereinek külső, 

mások általi elismeréséhez. Francis Fukuyama az amerikai soft power-ről ebben a 

vonatkozásban így ír: „Képesek vagyunk arra, hogy példát mutassunk, tanítsunk és neveljünk, 
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tanáccsal és gyakran pénzzel segítünk.”5 Joseph S. Nye később megalkotta a smart power 

fogalmát is, amely alatt azt értette, hogy egy-egy hatalom az érdekeinek és az adott helyzetnek 

megfelelően alkalmazza a soft- és hard power eszközeit is, tehát a hangsúlyt a hatalmi (politikai, 

gazdasági, társadalmi) érdekeknek megfelelő magatartásra és az adott alkalomra helyezte.  

 

2.3.  „Merkiavelli” 

 

A „Merkiavelli” jelenségben „a halogatás, mint válságkezelési taktika” folyamatát ismerhetjük 

meg, melyben az Angela Merkel kancellár által gyakorolt Machiavelli-hatalomelmélete 

találkozik a világkockázat-társadalom elméletével.6 Utóbbi pontos megértéséhez Ulrich Beck 

bemutatja a  kor politikai, gazdasági körülményeit: egyrészt jelen van az európai hatalmi 

viszonyok áttekinthetetlensége, másrészt az egyes nemzetállamok eladósodottsága, ami 

önmagában az eurót és ezáltal a teljes euró-zónát fenyegetik.7 Ebben a válsághelyzetben tűnik 

fel „Merkiavelli”, aki kihasználva a „káoszt/a kedvező alkalmat” magához ragadja a hatalmat, 

melynek négy feltételét azonosítja a szerző: 1. Németország Európa leggazdagabb országaként 

a német hitelek odaítélését a német stabilitási politika elfogadásától teszi függővé. 2. A 

Merkiavelli-módszert a halogatási taktikában véli felfedezni, mely a német hitelezés Angela 

Merkel általi késleltetésére („zsarolási potenciál”) utal, vagyis arra a kockázatos helyzetre, ha 

valamely ország nem kapja meg a német hitelt, akkor rosszabb helyzetbe kerül („összeomlás 

logikája”), mint a német pénz uralma esetén. 3. Merkiavelli kialakítja a „német Európát”, amíg 

odahaza a saját megválaszthatóságát tartja szem előtt („szeressék”), addig külföldön („féljék”) 

és Európa-építészként tűnik fel. 4. A sváb imperatívusz: takarékoskodás a stabilitás érdekében, 

ami a fiskális paktumban is érvényesül.8  

Láthatóan mindhárom körülmény a realista politizálás leírásának felel meg, hiszen Angela 

Merkel kancellár az adott helyzet felismerését konzekvensen az érdekei szolgálatába állítja, oly 

módon, hogy Németországban és Európában is elismerjék politikai teljesítményét. Ulrich Beck 

fontos realista körülményként jegyzi meg, hogy a gazdasági hatalmak hierarchiájában a 

nemzetállamok helye világpiaci helyzetüktől függ, tehát a gazdasági teljesítmény és stabilitás 

fontossága, mint realista feltétel, nála is megerősítést nyer.9 A szerző szerint a pénzügyi válság 

nem tervezett mellékhatásaként jön létre a német Európa. Megítélésem szerint sokkal inkább 

beszélhetünk következményről, mintsem egyfajta nem tervezett vagy nem akart mellékhatásról. 

A folyamatosan gazdasági stabilitásra törekvő Németország gazdasági ereje ugyanis a válság 

ideje alatt értékelődik fel a gazdasági összeomlás szélére sodródott európai államok között. A 

kancellár pedig bizonnyal tisztában volt azzal a lehetőséggel, amit a válság rendezése érdekében 

tett német elképzelések elfogadtatásán keresztül elérhet, vagyis az unió német minta szerinti 

alakítását. Az Ulrich Beck által tett megállapításokkal összefüggésben fontos megvizsgálnunk 

azokat a további elvi alapvetéseket is, amelyek 1949 óta kialakultak és befolyással vannak a 

Németország Európa politikájára.   

  

3. Németország Európa politikájának karakterisztikus elemei 

 

A második világháborút követően Németország az európai integrációban nyerte vissza önálló 

szuverenitását, így felismerten az európai integráció hosszú távú államérdekévé (raison d’État) 

vált. A nyugat európai szövetségi rendszerekben (EKG, NATO, ENSZ) való beintegrálódása 

egyben a politikai mozgástér fokozatos visszanyerését is jelentette a kül-, és Európa politikája 

számára. A német Európa politika főbb összetevői közül először a föderalizmus eszméje és az 
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európai integráció kapcsolatában, másodszor a szociális piacgazdaság (ordo-liberalizmus) 

kialakulásának és európai szintre emelése vonatkozásában, harmadszor pedig az úgynevezett 

civil hatalom, kereskedő állam vizsgálatán keresztül igyekszünk beazonosítani a realista és 

idealista elemeket.     

  

3.1. A föderalizmus és az európai integráció 

 

A föderalizmus, mint államszervezési elv meghatározó szerepet játszott a bonni Németország 

demokráciaépítésében és idővel a hatalom- és szuverenitás megosztás egyik alapvető és elvárt 

garanciájává vált. Történt mindez annak ellenére, hogy a szövetségi (Bund) és a tartományi 

(Land) szintek közötti feladatok, hatáskörök és felelősségek pontos lehatárolásának hiánya 

miatt, „a német föderalizmus története az állandó reformok története.”10 A pozitív történelmi 

tapasztalattá lett német föderalizmus követendő példaként is megfogalmazódott az európai 

felépítmény számára. Helmut Kohl 1993-ban a következőképpen fogalmazott a Bundestagban: 

„…Az egység a sokszínűségben az egyetlen értelmes alternatíva a puszta központosítással 

szemben. Ez megfelel, Hölgyeim és Uraim a mi föderációval kapcsolatos tapasztalatainknak és 

értelmezésünknek”…„A mi föderális berendezkedésünk a Szövetségi Köztársaság 

negyvennégy éves történetében bizonyított. Ezt a pozitív tapasztalatot az európai egységesülési 

folyamatban alkalmazni akarjuk.”11 A németek ragaszkodását az európai föderatív 

berendezkedéshez az a realista megfontolás is erősítette, hogy ezt az államszervezési rendszert 

ismerték jól, ebben mozogtak otthonosan, itt szereztek tapasztalatokat, tudták hol és hogyan 

kell a politikai döntések megszületését befolyásolni.  

Fontos utalni ugyanakkor arra a körülményre is, ahogyan a megvalósítandó európai 

föderalizmus képe megváltozott az 1990-es években. A Konrad Adenauer (CDU) támogatását 

bíró és az Európai Gazdasági Közösség Bizottságának első elnökévé választott német Walter 

Hallstein (CDU) képviselte „Európa-projekt” egyet jelentett az európai föderalizmus német 

minta szerinti elképzelésével, mely egyben a Jean Monnet Akcióbizottsága által dédelgetett 

idealista Európai Egyesült Államok célját is támogatta. Ez a megvalósítandó német Európa-kép 

a Szövetségi Alkotmánybíróságnak (Bundesverfassungsgericht) a Maastrichti Szerződésről 

hozott ítéletig pártokon átívelő konszenzuson nyugodott több mint negyven évig.12 Helmut 

Kohl (CDU) kancellár 1993. október 5-én – néhány nappal megelőzve az alkotmánybírság 

nevezett ítéletének kihirdetését – Bécsben már a következőképpen fogalmaz: „Ezért nem 

beszélek többé az Európai Egyesült Államokról, mint jövőbeli célról. Én ezt tettem a múltban, 

de be kell látnom, hogy ez a fogalom, ami Winston Churchill Zürichben elmondott nagy 

beszédére megy vissza, félreértésre ad okot. Mi nem akarjuk az Amerikai Egyesült Államok 

állami képmását.”13  

Az alkotmánybíróság ítélete a politikai diskurzusban korábban használt európai idealista 

„Bundesstaat” (szövetségi állam) helyett bevezette a sokkal inkább realista álláspontot 

képviselő „Staatenverbund” (államok szövetsége) fogalmat, melyen keresztül megerősítette a 

nemzeti parlamentek szerepének csorbíthatatlanságát és a tagállami demokratikus elvek 

sérthetetlenségét. Hangsúlyozza, hogy az Európai Unió demokratikus alapjait az integrációval 

egyidejűleg kell kiépíteni, miközben az integráció előrehaladásával egyidejűleg a 

tagországokban is meg kell őrizni a működő demokráciákat. Megállapítja, hogy az európai 

alapszerződések az európai népek államilag szervezett, egyre szorosabb államok szövetségének 

megvalósítását tűzték ki célul és nem egy európai államalkotáson alapuló államot. Edmund 

Stoiber (CSU, bajor miniszterelnök) ezzel összefüggésben a következőképpen fogalmazott a 
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Bundestagban (1993. november 11.): „Akarunk egy Európai Szövetségi Államot vagy sem? Ez 

nem csak egy elméleti fogalom, hanem annak kérdése is, hogy milyen integrációt akarunk. Mert 

egy szövetségi állam az valami más, mint az államszövetség vagy az államok szövetsége. Egy 

szövetségi államnak joga van az alkotmány keretei között olyan feladatok kezdeményezésére, 

amik számára szabályozásra szorulónak tűnnek. Ezzel szemben az államszövetségben, vagy, 

ahogy az alkotmánybíróság fogalmaz, az államok szövetségében a tagállamok szuverének 

maradnak.” Klaus Kinkel (FDP) német külügyminiszter ugyanezen a napon a következőképpen 

vélekedik: „…Ezért a vita arról, hogy az Európai Unió egy nap szövetségi állam, 

államszövetség vagy államok szövetsége kellene legyen – ez a Szövetségi Alkotmánybíróság 

szóválasztéka – az én felfogásom szerint ebben a pillanatban ez egy időszerűtlen üres teória. A 

nemzetek megmaradnak.”14  

Láthatjuk, hogy a német alkotmánybíróság „szemantikai” értelmezésének (szövetségi állam 

vs. államszövetség, államok szövetsége) milyen hatása volt a politikai diskurzusra és 

tulajdonképpen megtette az első lépést az európai integráció határkijelölésének folyamatában 

is. Ez azt is jelentette, hogy az Európa-építészek (Robert Schumann, Jean Monnet, Konrad 

Adenauer, Walter Hallstein, Paul-Henri Spaak, stb.) idealista európai – szupranacionálisan 

szervezett föderalista – szövetségi állama (Európai Egyesült Államok) helyett a realista 

nemzetek Európája koncepció nyert teret. Az alkotmánybíróság 2009-ben a Lisszaboni 

Szerződésről hozott ítéletében egy újabb határkijelölést tett az integráció elmélyítésének 

folyamatában, amikor az államszövetség fogalmat kiegészítette az ”alkotmányos identitás” 

megváltoztatatlan koncepciójával, melynek értelmében az európai integráció az államiságot 

nem törheti meg.15 Az intézmény később az Európai Stabilitási Mechanizmusban (ESM) való 

német részvétel feltételeit is szigorította a Bundestag jogköreinek erősítésén keresztül.  

Joschka Fischer (GRÜNE, külügyminiszter) a berlini Humboldt Egyetemen (2000. május 

12.) „Az államok szövetségétől a föderációs gondolatokig, és az európai integráció 

befejezéséről” címen tartott beszédében személyes európai jövőideálját vázolta fel, amikor az 

európai integráció befejezését a nemzetállamok föderációjában látta. A volt német 

külügyminiszter javaslatai közül témánk szempontjából az érdemel említést, hogy egyrészt az 

európai konstrukció formájára az államok szövetsége („Staatenverbund”) megnevezést 

használta, tehát elfogadta az alkotmánybíróság értelmezését. Másrészt, hogy hallgatósága 

számára a német föderatív berendezkedést (két kamarás parlament) ajánlotta követendő 

példának.16 Angela Merkel szinte napra pontosan kilenc évvel később szintén beszédet tartott a 

Humboldt Egyetemen, amikor is a következőket mondotta az Európai Unióról: „Az nem állam 

és nem is kell azzá válnia.” Majd később így folytatta: „Egy erős Európa számomra egy olyan 

Európai Unió, ami polgárok szabadságát és az európai országok és régiók sokszínűségét 

elfogadja.”17 Az „erőt” a kancellár szavai szerint tehát az emberi jogok érvényesülésén 

keresztüli szabadság (idealista) megvalósulása és az egyes tagországok (nemzetállamok) és 

régiók változatosságában rejlő (realista) ereje biztosítja.       

   

3.2. Az ordo-liberlaizmustól a szociális piacgazdaságig: a stabilitás kultúrája 

 

Az 1993 őszén folytatott parlamenti politikai vitában Theodor Weigel (CDU) német 

pénzügyminiszter Theodor Weigel nagy sikernek könyveli el, hogy a Német Szövetségi Bank 

stabilitási kultúrája átvételre kerül az európai valutaunióban, majd az európai „stabilitási 

közösség” (Stabilitätsgemeinschaft) kialakulásának szükségszerűségét méltatja.18 Tehát itt a azt 
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a stabilitásra konzekvensen törekedni akaró realista gazdaságpolitikai felfogást láthatjuk, 

melynek német gyökereire Ulrich Beck is utalt. 

A stabilitás fontosságának gazdaságpolitikai hangsúlyozása Walter Eucken, Wilhelm 

Röpke és Franz Böhm német közgazdászok által a huszadik század első felében megalkotott 

un. ordo-liberalizmus elméletében gyökerezik. Ez a felfogás később Németország vezető 

gazdaság- és társadalompolitikai vezérgondolatává vált, ily módon komoly szerepet játszott a 

versenyen alapuló szociális piacgazdaság kiépítésében (Ludwig Erhard, CDU – gazdasági 

miniszter) és a második világháborút követő úgynevezett német „gazdasági csoda” 

végrehajtásában is.19 Az „ordo” jelző a német „Ordnung” szóból ered, melynek jelentése 

„rend”, vagyis egy rendezett (realista) liberalizmusról van szó, ami már önmagában is 

elhatárolódás a „láthatatlan kéz” (laisses faire) – sokszor kiszámíthatatlan – (idealista) 

gazdasági liberalizmusától. Felfogása szerint az államnak kell kialakítani és garantálni azokat 

a rendezett kereteket, amik a gazdasági versenyt és a piac szabadságát biztosítják. Az elmélet 

egyik központi eleme a stabilitás kultúrája, melyet a már idézett Theodor Weigel is 

hangsúlyozott az 1993-as parlamenti beszédében. Az ordo-liberalizmus elmélete tehát 

elválaszthatatlan a szociális piacgazdaság gyakorlati megvalósításától és mai működésétől. A 

német szociális piacgazdaság eredményeinek európai elismertetését jelzi, hogy annak méltatása 

szó szerint bekerült a Lisszaboni Szerződésbe, mint az Európai Unió egyik alkotóelemét 

nevesítve, ami a teljes foglalkoztatottságot és szociális haladást célozza. Angela Merkel 

kancellár a szociális piacgazdaságról a következőképpen vélekedett a már idézett Humboldt 

egyetemi-i beszédében: „Több, mint egy gazdasági rendszer, ez egy rend, amiben a szabadság, 

a szolidaritás, a verseny és a felelősség összekapcsolódik.” Majd később ugyanebben a 

beszédben éppen a szociális piacgazdaság átvételének hiányával indokolja a 2008-as válság 

kialakulását: „Éppen azért mert ez (a szociális piacgazdaság – megjegyzés a szerzőtől) nem lett 

mindenhol megvalósítva, ezért tudott a nemzetközi gazdasági- és pénzügyi válság kialakulni.” 

Tehát ismét egy olyan elemmel találkozunk, ami által Európának a németek általi tudatosan 

épített „németté válása” alátámasztható, miközben a realista (rend, verseny) gazdasági tényezők 

keverednek az idealista (szolidaritás, felelősség) elemekkel.    

A kancellár a Bundestagban 2011. december 14-án elmondott beszédében hatszor említette 

a stabilitási uniót magyarázatként a saját és az Európai Unió politikájára vonatkozóan.20 

 

3.3. Civil hatalom, kereskedő állam 

 

Németországot olyan soft power kategóriákkal is illetik, mint a „Zivilmacht” (civil hatalom) 

vagy a „Handelsstaat” (kereskedő állam). A Hanns Maull (1993) által körülírt „civil hatalom” 

fogalma egy olyan idealista politikát jelent, amely alacsonyan tartja annak katonai kiadásait és 

a nemzetközi kapcsolataiban elsősorban a multilateriális együttműködéseknek biztosít előnyt a 

nemzetállami politizálással szemben. A rezsim- és intézményépítéseket, valamint a 

szupranacionális integrációt támogatja, tehát egy liberális institucionalista felfogást képvisel.  

A civil kultúrát támogatandó tekinti, ezért fontosnak tartja az államtól és a piactól távoli 

társadalmi csoportok működését. A jog által szabályozott nemzetközi kapcsolatok támogatásán 

keresztül a katonai beavatkozásokat gátolni igyekszik, vagyis az erőszakmentes, így elsősorban 

jogi természetű diplomáciai megoldásokat keres a nemzetközi konfliktusok feloldására, 

miközben védi az emberi jogokat és fellép a demokratikus értékekért.21 Tehát az elmélet jól 

érzékelhetően a kanti morálfilozófiai alapokon (Örök béke, 1795) is nyugszik, ami a jog 

elsődlegességét hirdeti az államok közötti állandó béke megteremtésének („békeszövetség”) és 
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az államok együttműködésének okán. Kant tisztában volt elképzeléseinek idealisztikus voltával 

– művét szatírának minősítette, hogy korában ne legyen nevetség tárgya –, viszont hatása 

megkérdőjelezhetetlen a második világháború utáni európai integrációra és Németország 

reszocializációjára. A német jogállamiság (Rechtsstaat) eszméje, vagyis a jog elsődlegessége, 

mint hatalomkorlátozó eszköz és az emberi szabadság garanciája, szintén fontos szerepet 

játszott a civil hatalom felfogás kialakulásában, mint ahogy a második háború borzalmaiért 

viselt német felelősséggel való szembenézés és ennek a múltnak a folyamatos feldolgozása is. 

Koncepciója ma is a német (kül-, és) Európa politika komponense függetlenül attól, hogy az 

ország az elmúlt harminc évben több katonai akcióban (pl. jugoszláv-háború, Afganisztán) is 

részt vett, viszont ezeket a fellépéseket minden esetben az emberi jogokkal és a demokrácia 

védelmével hozta összefüggésbe. Az utóbbi példában a realista (katonai) és az idealista (emberi 

jogok védelme) politikai elemek egymást kiegészítve, egy időben, ugyanazon cél érdekében 

jelentek meg mintegy egymást legitimálva. Angela Merkel kancellár a már korábban 

hivatkozott Humboldt Egyetemen tartott beszédében a következőképpen fogalmaz: „Számomra 

az értékek (az emberi jogok – megjegyzés a szerzőtől) és a gazdasági érdekek nincsenek 

ellentmondásban, ezek elválaszthatatlanul összetartoznak.” Vagyis pragmatista módon 

összeköti a gazdasági érdekeket az emberi jogok érvényesülésének elengedhetetlenségével. 

Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy Németország az elmúlt évtizedekben gazdasági 

teljesítményéhez és súlyához képest jóval kisebb mértékben költött katonai kiadásokra és 

védelmét a nemzetközi Észak-atlanti Szerződés Szervezetének (NATO) keretein belül 

biztosította „potyautasként”.22 Utóbbit személyes találkozójuk (2017) alkalmával Donald 

Trump amerikai elnök szóvá is tette a német kancellárnak. Németország a szociális 

piacgazdaságának teljesítménye okán vált Európa vezető gazdasági hatalmává és lett 

úgynevezett kereskedő állam, „ami a magas exporthányadon alapuló „ipari államiságot” 

jelenti.”23 Ezzel a teljesítményével hozzájárult az európai stabilitáshoz, az európai integráció 

sikeréhez, így az európai békéhez, miközben a németeknek sikerült magukról egy megváltozott 

képet (jóléti, stabil, demokratikus állam) is kialakítani.   

      

4. Következtetések 

 

Az Ulrich Beck által képviselt német Európa összetevői között az idealista és a realista elemek 

egyaránt megjelennek. Először („A fenyegetett Európa és a politikum válsága”) egymás 

alternatívájaként vetődnek fel, mint két egymással konkuráló megoldás az adott politikai 

helyzet feloldására. Másodszor („Európa új hatalmi erőviszonyai”) csak realista elemeket 

használ a tagországok közötti hatalmi sorrend kialakulásának meghatározására. Míg 

harmadszor Angela Merkel („Merkiavelli”) személyes hatalmi attitűdjei leírásakor keverednek 

a realista és az idealista elemek, melyek mintegy egymást kiegészítve támogatják a kancellár 

hazai és európai politikai érdekeit. Utóbbi körülmény arra hívja fel a figyelmünket, hogy a 

kancellár pragmatista politikájának egyaránt részesei a realista és az idealista elemek is. 

Németország Európa politikájának vizsgált összetevői között a föderalizmus 

megvalósítandó céljának változatlansága mellett, annak tartalmát (integráció mélysége) illetően 

– az alkotmánybírósági döntések következtében – a realista felfogást képviselő államok 

szövetsége (Staatenverbund) került előtérbe, az idealista államszövetség (Bundesstaat) 

víziójával szemben, tehát a két megközelítés egymás alternatívájaként jelent meg. A szociális 

piacgazdaság, az ordo-liberalizmus és az ezek kötőanyagának számító stabilitás kultúrája, 

gazdasági és társadalmi szempontjai olyan realista megközelítésnek tekinthetők, melyek 
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határozott szerepet szánnak az államnak a kijelölt politikai célok megvalósítása útján. A civil 

hatalom és kereskedő állam vonatkozásában keverednek a realista és az idealista elemek: a civil 

hatalom, ha kell katonailag is fellép az emberi jogok érvényesítése érdekében, míg a kereskedő 

állam által elért gazdasági eredmények politikai súlyt teremtenek a döntések befolyásolásában.  

Vizsgálatunk alapján megállapítható, hogy az idealista és realista elemeket egyszerre 

alkalmazó német Európa (és kül-) politika pragmatista vonása tudatosnak és általános politikai 

irányvonalnak is tekinthető. 
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Bukva Kármen6 - Kapás Mónika7 
 

AZ EURÓPAI UNIÓ HATÁSA A SZERB OKTATÁSPOLITIKÁRA, 

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A VAJDASÁGI MAGYAR KISEBBSÉGEK 

OKTATÁSI ÜGYÉRE 

 
THE IMPACT OF THE EUROPEAN UNIONON THE SERBIAN EDUCATION POLICY - 

PARTICULARLY IN VIEW OF THE EDUCATION ISSUE OF HUNGARIAN MINORITIES IN 

VOJVODINA 

 

ABSTRACT 

 

In the European Union, the member states are responsible for their on education and training systems. 

Each EU state develops and maintains the autonomous sphere at national level, on which the EU 

identifies common objectives to be achieved and provides support for the improvement and 

modernization. These development resources affect all member states, but how can the Union influence 

and motivate the boosting of education systems in the applicant countries? All this is illustrated in this 

study case by the example of Serbia. 

The authors divided the study into three thematic stages; from the perspective of the European Union, 

to Serbia’s minority education issues at national level. 

Finally, the authors address the issues of minority education problems based on interviews and focusing 

on upgrading of the Hungarian minority education in Vojvodina. 

 

 

1. Bevezető 

 

Az Európai Unió tagállamai bizonyos szintig szabad kezet kaptak saját oktatási és képzési 

rendszereik kialakításában, azaz önálló hatáskörben alakítják ki és tartják fenn azokat. Az Unió 

meghatározza a közös elérendő célokat, támogatásokat nyújt az oktatási rendszerek javítására 

és korszerűsítésére, illetve útmutatást ad a bevált módszerek alkalmazását tekintve. Az uniós 

fejlesztési források felhasználása minden tagállamot érint, de vajon az Unió hogyan 

befolyásolja (és motiválja) a csatlakozni kívánó országok oktatási rendszereinek fellendítését? 

Mindezt Szerbia példáján keresztül szemléltetve igyekszünk szemléltetni az olvasónak. 

A szerzők a tanulmányt három tematikus szakaszra osztották fel; az Európai Unió 

perspektívájától haladva, Szerbia nemzeti szinten történő kisebbségi oktatási ügyekig. A munka 

betekintést ad általánosan az európai közösség által meghatározott oktatási szakpolitika 

fontosságáról, később a fő témaként is megjelölt Európai Unió hatása az oktatáspolitikáról, az 

újonnan csatlakozni kívánó állam, Szerbia tekintetében. Majd magába foglalja a csatlakozási 

tárgyalásokon megvitatott 26. fejezet „Oktatás és kultúra” tartalmát. 

Végezetül, mélyinterjúkra alapozva, a szerzők kitérnek a kisebbségi oktatásügyi problémás 

kérdéseire és a vajdasági magyar kisebbségi oktatáspolitika felzárkóztatására, melyet 

Magyarország elsők között, komoly szándékkal támogat. 

 

                                                           
6 Bukva Kármen, doktorandusz hallgató, Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Állam- és 

Jogtudományi Doktori Iskola. Konzulens: Prof. Dr. Trócsányi László, intézetvezető, egyetemi tanár.  
7 Kapás Mónika, Pécsi Tudományegyetem, Bölcsésztudományi Kar, Oktatás és Társadalom Doktori Iskola. 

Konzulens: Dr. habil Híves - Varga Aranka, egyetemi docens. 
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2. Rövid történelmi áttekintés, az oktatási politika működése - Szerződésekbe 

„foglalt” oktatáspolitika 

 

1992-ben a Maastrichti Szerződés megteremtette jogalapját az általánosan művelő oktatásnak 

(alap- és középfokú oktatás), emellett a nem-szakképző jellegű felsőoktatás is komoly helyet 

kapott az uniós programokban.1 Az új paragrafus az általános képzés területén 

kulcskompetenciát fogalmazott meg, ahol a kiépült oktatási politika alapjait a közösségi 

programok képezik. A Szerződés tételesen felsorolja az Európai Unió oktatással kapcsolatos 

tevékenységeit és fő célkitűzéseit: 

 az európai dimenzió fejlesztése az oktatásban, különösen a tagállamok 

nyelveinek tanítása és terjesztése révén, 

 az oktatási intézmények közötti hatékony kooperáció elősegítése, 

 a hallgatók és oktatók mobilitásainak bátorítása, mobilitási programok 

reklámozása, kölcsönös elismerés az intézmények között a tanulmányi 

időszakokra vonatkozóan, 

 a távoktatás aktualizálása, 

 tagállamok oktatási rendszereinek összehangolása, információcsere és 

tapasztalatok áramlása. 

A Maastrichti Szerződést módosító Amsterdami Szerződés preambuluma kiegészítése 

alapján az Unió egyik célja "elősegíteni az ismeretek lehető legmagasabb szintjének a 

fejlesztését".2 Mindkét szerződés elsődlegesen az oktatási, szakképzési és ifjúsági területen 

feladatául jelölte meg, hogy hozzá kell járulnia a minőségi oktatás fejlesztéséhez. A Közösség 

tiszteletben tartja a tagállamok és/vagy régiók felelősségi területét, megőrizve döntési 

önállóságuk és szabad kezet adtak annak használatában, de az Unió kiegészítő és támogató 

intézkedéseket nyújt azokon az oktatási területeken3, ahol úgy véli szükség van rá. Ugyanakkor 

a tagállamok megőrzik felelősségüket a tananyag összeállítását és az oktatási rendszer 

működtetését illetően, általánosan védelmezik döntési és cselekvési képességüket4, továbbá az 

Uniónak szem előtt kell tartania a tagállamok kulturális és nyelvi sokszínűségét.5 Az 

Oktatáspolitika, mint különálló szakpolitika a Lisszaboni Szerződés óta létezik az Európai Unió 

életében. Két, jól körülhatárolható oktatási prioritásként kezelendő a megfelelő kommunikáció 

fejlesztése, terjesztése és folyamatos fenntartása, illetve az oktatáspolitika és regionális 

fejlesztése.6 A 2007-ben aláírt Lisszaboni Szerződés 25, 26, 27. pontjában összefoglalt tartalom 

szerint az oktatás nagyobb hangsúlyt kap, mint eddig7: 

 a foglalkoztatási helyzet javítása, emberi erőforrásokba történő beruházások 

növelése, 

 információs társadalom kiépítésének követelménye – idegen nyelvek széleskörű 

tanítása, IT továbbképzések, egyéb szociális képességeket növelő oktatás, 

 egész életen át tartó tanulás (life-long learning) intézménye, 

 elektronikus tanulás (e-learning) bevezetése. 

Az Európai Uniónak több egymást kiegészítő eszköz áll rendelkezésére, hogy oktatáspolitikai 

célkitűzéseit megvalósítsa, és a tagállamok oktatási gyakorlatait a közös cél irányába terelje: 

formális kényszer, informális kényszer, közösségi programok, strukturális alapok és kapcsolati 

tőke/hálózatok alkalmazásával.8 
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2.1. Az oktatáspolitika helye az Európai Unió jogrendszerében 

 

Amíg az oktatásügy nem került az Európai Unió kompetenciájába9, addig az 

oktatásfejlesztéseket a területfejlesztésekkel és a közös foglalkoztatáspolitikával kapcsolták 

össze.10 Ha általánosan az uniós szakpolitikákat vesszük górcső alá, akkor kijelenthető, hogy 

a közösség által elért vívmányok tartalma állandó növekedési tendenciát mutatnak, azaz egyre 

tágabb kört ölelnek fel és sokkal komplexebbé válnak, ami azt is jelenti, hogy minél később 

lesz valaki a közösség tagja, annál több feltételnek kell megfelelnie, ami nehéz feladat lehet 

az újonnan csatlakozni vágyó országoknak. Ez a növekvő tendencia megfigyelhető az oktatás 

acquis tekintetében is, mivel folyamatosan pozitív irányban változik az a szerep, amit az 

oktatás és a képzés tölt be az Európai Unió életében, amit az oktatáspolitika, mint különálló 

szakpolitika nagy mértékű gazdagodása jellemezi legjobban az elmúlt évtizedben.  

Az oktatással kapcsolatos acquis communautaire-nek részét alkotják azok az 

általánosabb uniós jogi normák, amelyek a munkaerő szabad áramlásával, vagy az egyenlő 

elbírálással kapcsolatosak, és amelyek vonatkoznak a más tagállamokból érkezett 

munkavállalók gyermekeinek az iskoláztatására. Ugyanígy a közoktatási EU programok 

elindulása óta a közoktatásra is vonatkozik, hogy a tagállamoknak olyan jogi környezetet kell 

teremteniük, amely lehetővé teszi intézményeik számára azt, hogy azok bekapcsolódhassanak 

a programokba. A Bizottság követi a tagjelölt állam csatlakozását elősegítő vívmányok 

végrehajtása terén tanúsított erőfeszítéseit. Ezen túlmenően előcsatlakozási finanszírozási 

eszközökkel támogatja a jelölt országokat a folyamat során.11 Az EU közös sztenderdek és 

oktatásjogi intézmények befolyásolhatják a tagállamok kormányzatait a jövőben. Ez a kilátás 

kifejezhető az akkreditációk, az átvett vizsgarendszerek, azonos szaknyelv, stb. által. 

 

2.2. Szerbia oktatási politikája az Európai Unió tükrében 

 

Szerbia komolyabb nehézségek nélkül elfogadta és végrehajtja az Európai Unió által előírt 

jogszabályi követeléseket az oktatáspolitika területén, amelyek összesítve megtalálhatók az 

Oktatás és kultúra című 26. fejezetben. Szerbia ezen csatlakozási fejezetének megnyitása után, 

a megfelelő szintű oktatási és kulturális tényezőkre hivatkozva ideiglenesen lezárásra került.12 

Szerbia felkészültsége e két téren az eddigi eredmények alapján megfelelő, valamint az e fejezet 

alá tartozó uniós vívmányokból fakadó kötelezettségeit folyamatosan teljesíti, ezért ez a fejezet 

nem igényel további tárgyalásokat.13 Szerbia oktatási törvényei összhangban vannak az EU 

törvényeivel és hajlandó hozzájárulni a közös célok kitűzéséhez az oktatási rendszer keretein 

belül, melyek az „Európa 2000” és az „Oktatás és Képzés 2000” bővítése és szélesebb körű 

fejlesztési stratégiák részei.14 Az Oktatásfejlesztési stratégia, 2020 szerint a minőségi oktatás 

nincs korhoz kötve, és attól függetlenül a társadalmi fejlődés alapköve. A fő célok között 

szerepelnek: 

 Jobb minőségű, releváns és elérhető oktatás, 

 Hatékonyság növelése,  

 Mobilitási programok létrehozása, 

 Élethosszig tartó tanulás szorgalmazása („Life-long learning”). 

Az Oktatásfejlesztés 2020 stratégiája kulcsfontosságú dokumentum lehet a szerb az oktatási 

törvények fejlesztéséhez, mivel komoly stratégiai orientációt tartalmaz az oktatás minden 

területére Szerbia vonatkozásában 2020-ig. Többek között összefoglalja, hogy az oktatás az 

élet első számú és legfontosabb eleme az egyén és a társadalom. Fő oktatásügyi prioritásként a 
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fiatal iskolaelhagyók arányának csökkentését (10% alatti mutató), illetve a felsőoktatást 

elvégzett, diplomát szerzett egyének számának növelését tette (40% feletti mutató).15 A 

stratégiák alkalmazására vonatkozó Akció terv16 meghatározza az egyén cselekedeteit és 

szerepét az oktatási rendszer egyes részeire vonatkozóan, a megvalósítás eszközeit, a várható 

eredményeket, a haladás mértékét és fokát, a realizációhoz szükséges időt és a célokat 

megvalósító személyeket. 

A szerzők a szerb oktatáspolitikai modellt öt szakaszra osztották fel: 

1. Iskoláskor előtti oktatás, 

2. Általános iskolai oktatás, 

3. Középiskolai oktatás, 

4. Felsőoktatás, 

5. Élethosszig tartó oktatás. 

 

3. Oktatás 

 

3.1. Iskoláskor előtti oktatás 

 

Szerbiában az iskoláskor előtti oktatásban a gyerekek minimum hat hónapos koruktól az 

általános iskolába indulásának időszakáig értjük. Prioritáséként kezelik azt, hogy olyan 

feltételeket teremtsenek meg, ahol a gyerekek jóléte az első, születésüktől kezdve a kötelező 

első osztályba iratkozásig, támogatva fejlődésüket, oktatásukat, szocializálódásukat, és 

megfelelő feltételeket biztosítva a korai tanulásnak, szem előtt tartva az adott gyerek-család 

szükségleteit. A program egyik fő célja, hogy növeljék az iskoláskor előtti intézményekbe 

iratkozó gyerekek számát és hogy ez az arány megközelítse az Európai Tanács által kitűzött 

2020-as 95% részvételi arányt a 4-6 éves korú gyerekek körében. 

 

1. táblázat:Az óvodai intézményekben lévő gyermekek kor szerinti lefedettsége. 

Table1: Coverageof children in preschool institutions, by age. 

Lefedettség, 2014-2015. A 

Szerb Köztársaság 

Statisztikai hivatala 

Élveszületett gyermekek 

száma 

Beiratkozott gyermekek 

száma 

6 hónap és 3 év közöttiek 165.312 37.701 (22,8%) 

3 és 5,5 év közöttiek 170.863 88.956 (52,06%) 

4 és 5 év közöttiek 69.338 33.890 (48,87%) 

5,5 és 6,5 év közöttiek, 

iskolaelőkészítő 

68.740 65.491 (95,27%) 

Összesen (6 hónapos kortól 

6,5 éves korig) 

404.915 192.148 gyermek 

(47,45%) 

Forrás: Negotiation Position of the Republic of Serbia for the Intergovernmental 

conference ont he Accession of the Republic of Serbia to the Euopean Unionfor Chapter 

26 „Education and culture”, 15. 

 

3.2. Általános iskolai oktatás 

 

Az átalakuló közoktatásban a középiskola eltömegesedett, így a szelektív elitképzőből 

általánosan képző intézménnyé, iskolává vált. Mintája az általános iskola lett, amely minden 
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diák számára nyújt alapvető képzést. Az általános iskola a Szerb Köztársaságban kötelező, 8 

évig tart és két ciklusban valósul meg, 1-4.osztályig (alsó osztályok) és 5-8. osztályig (felső 

tagozat).  

Az általános iskola céljai: a modern élet minden területén való sikerességhez szükséges 

alapvető készségek elsajátítása, funkcionális tudás elsajátítása, az alapvető és transzverzális 

készségek és kulcskompetenciák megszerzése, valamint a tanulási motiváció erősítése, amely 

felkészíti a tanulókat a további oktatásra, egész életen át tartó tanulásra és aktív-konstruktív 

életre a mai modern korban. Olyan értékek kialakítása a motiváció, amelyek elengedhetetlenek 

a nemzeti és kulturális identitás fejlődéséhez, valamint az alapvető kulturális igények és 

szokások is formálódnak. 

 

3.3. Középiskolai oktatás 

 

A középiskola kiválasztja és előkészíti a továbbtanulásra alkalmas diákokat. Jellegét tekintve 

kötelező 18 éves korig és térítésmentesen járhatnak a diákok az állami iskolákba. A 

középiskolában a tanulók az általános iskolai eredményeik alapján és az érettségi vizsga 

eredményei alapján iratkozhatnak be.  Átlagon felüli képességgel rendelkező diákok számára a 

középfokú tanítás idegen nyelven folyik, valamint a művészeti középiskolákba tanulók 

különleges felvételi vizsgán elért eredményeik alapján nyernek felvételt. A továbbtanulás két 

részre szakad: 

 általános középiskolai oktatás, ahol 8 modulon vesznek részt (gimnázium) 4 évig; 

 szakképzés, ahol a szakiskolák 23 oktatási profilt kínálnak, (ebből 13 profil még 

kísérleti fázisban van), 14 munkaterületen, ahol a képzési időtartam három vagy négy 

év. Közös kompetenciák ezért egyedül a szakképzés területén fogalmazódtak meg, míg 

az oktatás egésze a nemzetek szintjén maradt. 

 

A középiskolai oklevelet az érettségi vizsga sikeres abszolválása után szerezhető meg, azaz 

a 3 éves képzés után standardizált záróvizsga szükséges (amelynek mérésére különleges 

kompetenciákat mérő evaluatív módszereket fejlesztettek ki, a négyéves oktatás után pedig 

érettségi vizsgát kell tenni, a tanítási programmal összhangban, amely a gimnáziumok oktatási 

tervtől függően változó. Az érettségi vizsga sikeres letétele után a tanulóknak módjuk lesz a 

felsőoktatási intézménybe való iratkozásra, a szakközépiskolát végzett tanulók pedig munkába 

állhatnak. 

3.4. Felsőoktatás 

 

A felsőoktatás átalakulásának általános hajtóereje annak népszerűsödése/tömegesedése volt, 

ahol strukturális és funkcionális változásokra került sor. Az új intézményi reformok – az 

általános felsőoktatási modulokon kívül - létrehoztak új, alternatív intézményeket (pl. 

kisebbségi felsőoktatás, magán felsőoktatás, stb).   

Szerbia tekintetében a 2003 óta alkalmazandó felsőoktatási modell, illetve képzési formát a 

Bolognai folyamat17 testesíti meg, amit a csatlakozni kívánó államoknak kötelességük 

implementálni felsőoktatásukba. 

Főbb uniós célkitűzések felsőoktatás terén:  

 Könnyen áttekinthető és összehasonlítható oklevelek rendszerének bevezetése; 

 Három cikluson alapuló felsőfokú képzési rendszer létrehozása, 

 Mobilitási („csere-diák”) programok terjesztése, hallgatói és oktatói mozgásszabadság 
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elősegítése, 

 Mobilitást segítő egységes kreditrendszer alkalmazása („akkreditáció”), 

összehasonlítható kritériumok és módszerek alkalmazása, 

 Európai érdekek és értékek oktatása, európai pontrendszer létrehozása. 

A Bolognai folyamat az aláíró országok felsőoktatásáért felelős miniszterei kétévente 

szimpóziumokat tartanak, ahol a beszámolók alapján minősítenek, centralizálják a tennivalókat, 

állást foglalnak vitatott kérdésekben, döntenek felvételi kérdésekben, záró dokumentumokat 

fogalmaznak meg.18 

 Alapképzés (3-4 év), ami a korábbi főiskolai szintet jelenti; 

 Mesterképzés (1-2 év), a korábbi egyetemi szintnek felelt meg; 

 Doktori képzés (3-4 év), a tudományos fokozat (PHD, DLA) megszerzésének 

lehetősége. 

2. táblázat - Többciklusú képzési szintek 

Table 2: Multi-cycle Training Levels 

 
Forrás: Internet 

 

Jelenleg a 30-34 év közötti lakosság 20-25%-a részesült felsőoktatásban,19 amit az Európa 2020 

stratégia tervei alapján 40%-ra növelne. A nyugat-balkáni régió területéről egyedül a belgrádi 

egyetem szerepel a világ egyetemeinek shanghaji listáján.  

 

3.5. Élethosszig tartó tanulás (life-long learning) 

 

Napjainkban az Európai Unió közös oktatáspolitikai elvei nyomatékosan hangsúlyozzák az 

egész életen át tartó tanulás jelentőségét, összekapcsolva az újonnan népszerűvé vált „tanuló 

társadalom” szlogenjével. Az egész életen át tartó tanulás definíciója szerint az egyén nem 

fejezi be a szükséges tudás megszerzését abban a pillanatban, amikor kilép a fennálló formális 

oktatási struktúrából,20 hanem a releváns tudás elsajátítása egész életén át tart. A lisszaboni 

stratégia célkitűzéseivel összhangban hozzájárul a közösség, mint fejlett, tudásalapú társadalom 

kialakítása.21 Elsődleges prioritásként kezeli a tudás folyamatos bővítését, a készségek és a 

kompetenciák elsajátítását és fejlesztését, amit a későbbiekben az egyén tud kamatoztatni. A 

tudást szinte lehetetlen szétválasztani helyre és időre, ahol megfelelő ismereteket szerez az 

egyén (iskola), vagy ahol és amikor ezen kompetenciákat alkalmazza (munkahely). Ehelyett a 

tudást bárhol és folyamatosan el tudjuk sajátítani, elég, ha a világ kölcsönhatásait vesszük 
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górcső alá. 

Szerbiában a felnőttoktatást és az élethosszig tartó tanulást a Felnőttoktatásról szóló 

törvény22 szabályozza. Az összes felsőoktatásban részt vevő intézmény akkreditációs keretének 

megállapításához szükséges törvényt sikeresen implementálták a nemzeti jogba (PPOA AE- 

Felnőttoktatáshoz tartozó aktivitások által), különösen tekintettel az informális felnőttoktatás 

és a rövidtávú – 3 éves – szakképzés területén. A törvény lehetővé teszi és rugalmasabb 

eljárásokat biztosít annak érdekében, hogy az oktatási intézmények, iskolák könnyebben részt 

vegyenek a mobilitási programok realizálásában, amelynek köszönhetően bárki komoly 

kulcskompetenciákat sajátíthat el, tudását bővítheti és fejlesztheti képességeit az uniós 

standardokkal összhangban. A felnőttoktatásban részt vevő személyek arányáról csak becslések 

állnak rendelkezésünkre, ami az összlakosság körülbelül 3-4 százalékát23 képezi. Az egész 

életen át tartó tanulásra vonatkozó törvénykeret a 2015-ös évben lépett hatályba, ami 

tartalmazza a felnőttoktatásban részt vevő egyének számának pozitív növekedését. 2016 végére 

tíz szervezet és intézmény akkreditálása történt meg, körülbelül 20 olyan gyakorlati 

programmal, amelyekről a munkaerőpiacon komoly hiány mutatkozik. A jövőben tovább fog 

növekedni az akkreditált intézmények száma, és 2020-ra várhatóan a felnőtt lakosság 7 

százalékát érinti majd az egész életen át tartó tanulás intézménye, aminek köszönhetően van 

esély nyílik az életszínvonal javulására, kinyílnak a személyek munkavállalási lehetőségei, akár 

a szakmai képzéseken és/vagy a munkahelyeiken. 
 

4. Vajdasági szemmel az oktatásról a kisebbségpolitikában 

 

Az Oktatási Rendszer Alapjairól szóló Törvény és a Felsőoktatásról szóló törvény24 nem tesz 

különbséget külföldi állampolgárokkal, beleértve az EU tagállamok polgárait és a 

menedékjogot igénylő személyeket, akik szintén egyenlő joggal kezdhetik tanulmányaikat az 

általános-, közép vagy felsőoktatás intézményeiben. A Szerbiában élő magyarok - és más 

kisebbségek - is meghatározzák az ország politikai életét, így az oktatási politikát is, ami 

mindidáig különösen érzékeny és gondterhelt területnek számít. Szerbiában az oktatáspolitika 

irányelveit a szövetségi és köztársasági Oktatási Minisztérium25 határozza meg. 

Történelmi szempontból vizsgálva, a szerbiai (pontosabban akkor még Jugoszláv Királyság) 

magyarság által nem kedvelt időszakra fókuszálva, 1920. júniusában, Svetozar Pribličevič, 

művelődési miniszter rendeletbe hozta, hogy a gyermekeket a szülők és nagyszülők neve 

alapján kell beíratni az iskolában, még akkor is, ha a név alapján szerbnek titulálták, viszont 

ettől független a gyermek mégsem beszél szláv nyelveken, sőt, még talán a szülei sem.26 Mivel 

ez egy ellehetetlenített helyzet, ezért gyors reakcióra volt szükség. Egy évvel később, a Nemzeti 

Igazgatóság rendelete azt a szabályzatot hozta, hogy a gyermekeket kizárólag az anyanyelvükön 

kell oktatni.27 

„Nem gondolom korrekt lépésnek azt, amikor teljesen elveszik az embertől azon jogát, hogy 

az anyanyelvén tanuljon. A sors fintora, hogy bár jelenleg Nekünk, Magyaroknak jogunk van 

anyanyelvünkön tanulni, több szülő még így is magyar lévén szerb tagozatba íratja be 

gyermekét, hogy majd ezáltal, - ha úgy dönt, hogy Szerbiában marad, - jobban tudjon 

érvényesülni. A szerb nyelvet úgy is el lehet sajátítani, hogy magyar tagozaton tanul az ember. 

De persze a szülőknek szíve-joga megválasztani, hogy hova írassa gyermekét, arra inkább nem 

térnék ki, hogy ezt a gyermek egyáltalán szeretné-e, vagy sem.”28 Egy azonban biztos, ahhoz, 

hogy a kisebbség (adott esetben a magyarok) beilleszkedjenek a szerb társadalomba, továbbá 
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bekapcsolódjanak a helyi felsőoktatásba, majd ezt követően sikeresek legyenek a 

munkaerőpiacon, kétségtelen az államnyelv legalább középszintű ismerete. 

A Vajdaság területén magyar nyelvű oktatás már az 1950-es évekre nyúlik vissza, amikor is 

a szerb hatalom két tannyelvű iskolákat alakított ki. A kisebbség oktatására törvényi 

szabályozások a vajdaságban élő magyarok szempontjából is kedvező volt. A kisebbségi 

nyelven való oktatás bevezetésének feltétele minimum 15 beíratott, kisebbséghez tartozó elsős 

diák volt és ez a szám azóta változatlan. Ha a létszám nem teljes, akkor az Oktatási 

Minisztériumnál szükséges fordulni a kevesebb diákkal való évfolyam indítása ügyében.29 

Sokszor a szülők saját maguk kezdeményezik azt a döntést, hogy gyermekük a kisebbségi 

diákokból álló osztályhoz társuljon, ezért képesek akár még lakóhelyet változtatni, ha éppen az 

Oktatási Minisztérium visszautasító választ ad - az osztályindítás létszámának hiányára 

hivatkozva. „Fiatal anyuka lévén, úgy döntöttem, hogy nem szeretném szerb nyelvű tagozatra 

íratni gyermekem, ezért a családdal elköltöztünk vidékre, ahol a lakosság nagy része magyar 

nemzetiségű volt, így itt már gyermekem is magyar nyelven folyó oktatásban vehetett részt. 

Hogy ez így helyén van-e, mindenki eldöntheti saját magában.”30 Az ilyen és hasonló helyzetek 

elkerülése érdekében külön a kisebbségi szervezetek foglalkoznak,31 de lássuk be, nem 

járhatnak ők sem mindig sikerrel és mindig lesznek kivételek, akiken a papírra leírt szabályzat 

nem fog segíteni: legyen az azért mert nincs erejük folyamatosan a saját jogaikért kiállni, vagy 

akár azért, mert hosszú időn keresztül próbáltak ezt fenntartani - sikertelenül, és szintén zárt 

ajtók várták őket mindenütt. 
Napjainkban, a nemzeti közösségek nyelvén való oktatás a csatlakozáshoz szükséges Kisebbségi 

Akció Terv32 és a csatlakozási tárgyalásokon megvitatott 23. fejezet (Igazságszolgáltatás és Alapvető 

Jogok)33 tartalmazza, amely magába foglalja a 2016-2018-ig terjedő időszakra előlátott aktivitások 

tervét és a nemzeti kisebbségek helyzetének javítására irányuló döntéseket is. De, a fent említettekben 

foglaltakkal kijelenthető, hogy a valóságban ezek a mutatók nem ilyen pozitívak. 

További gyakori problémának számít Szerbiában az, hogy a kisebbség történetét, kultúráját és identitását 

szinte teljesen mellőzik az oktatásból. Egy példát említenénk meg, amikor is egy Szabadkán lévő, 

kétnyelvű (magyar-szerb) csoportban eltöltött egy évéről számolt be egy gyakornok óvodapedagógus. 

„Egy év alatt, egy kezemen meg tudtam számolni, hogy hány magyar verset, dalt, vagy éppen mesét 

tanultak a gyermekek. A foglalkozások túlnyomó többsége szerb nyelven folyt, elvétve egy-két magyar 

szót, ami ritkán előtört az óvónők ajkából, de utána rögtön átváltottak szerb nyelvre. Sokszor a 

gyermekek meg sem értették az óvónők mondanivalóját, több esetben is a gyakornoknak kellett 

tolmácsolni, hogy a gyermekek megértsék az instrukciókat. Amíg a magyar ajkú gyermekeknek 

kötelességük volt minden szerb nyelven íródott dalocskát megtanulni (ha ennek nem tettek eleget, akkor 

szankciókat kaptak az óvónőktől), addig a szerb ajkú gyermekeket nem kötelezték a magyar nyelvű 

dalocska éneklésére.”34 Teljesen diszkriminatív légkör jellemezte azt a csoportot, elsősorban az 

óvónőknek köszönhetően. A gyakornok óvodapedagógus vette a bátorságot és minden hátsó szándék 

nélkül megkérdezte az egyik óvónőt, hogy de miért van az, hogy egy ilyen, vegyes, kétnyelvű 

csoportban, aminek az a lényege, hogy két nyelven foglalkoztassák a gyermekeket, ennek ellenére szinte 

csak szerbül szólnak hozzájuk? Erre csak annyit mondott az óvónő, hogy: „Szerbiában élünk.” Mondani 

sem kell, hogy milyen mértékben érezhető akár ennél a példánál a vajdasági magyarok etnikai alapon 

történő negatív diszkriminációja. 

Ahogy fent is említésre került, érezhető és köztudott, hogy bizonyos szabályzatok tartalmazzák a 

kisebbségek jogait, de ez sok esetben a gyakorlatban nem valósul meg. Elsősorban erről a szerb politikai 

elit hibáztatható, hiszen a kormány élen lévő emberek között hosszúidőkön át, mindig vannak – és 

lesznek –  olyanok, akik a kisebbséget levegőként kezelő módon cselekednek, és ameddig ez így van, 

addig nem várható el a közoktatástól, hogy megfeleljen a kisebbségoktatási feltételeknek. 

További problémának számít az is, hogy magas fokú hiány van a képzett kétnyelvű 



 

 

IV. Fiatalok EUrópában Konferencia 

Pécs, 2017. november 24-25. 

Sopianae Kulturális Egyesület  

Tanulmánykötet 

 
 

72 

 

pedagógusokból, akiknek ismerniük kell a különböző nemzetiségekből álló gyermekeket, és akik 

hajlandóak két nyelven nevelni, oktatni. Egyes kutatók szerint a két nyelven folyó oktatás nem szolgálja 

a kisebbség érdekeit, mert összekeverhetik a diákok az intézményben tanult két nyelvet és ez nem segíti 

a minőségi nyelvismeretet.35 Ha viszont abból indulunk ki, hogy a szülő azért íratja két tannyelvű 

csoportba vagy tagozatba gyermekét, hogy mindkét nyelvet helyesen elsajátítsa, akkor ez a legkisebb 

elvárás a pedagógusoktól 

 

5. Összefoglalás 

 

Válaszolva az absztraktban felmerült kérdésre: Az „Oktatás és képzés 2020” Stratégia kulcsfontosságú 

dokumentum lehet Szerbia jövőjére nézve, mivel a különböző jól bevált módszerei segítségével, a 

leghatékonyabban tudnak működni, illetve nem utolsó sorban helyt állnak a szakpolitikák 

tanácsadásában és finanszírozásában, ami az oka annak, hogy fenn tudja tartani az Európai Unió a hozzá 

csatlakozni kívánó államok motivációját több időn keresztül. Szerbia aktívan folytatja politikáját a 

csatlakozás irányába, a tárgyalási fejezetek mihamarabbi lezárására törekszik, és minden esélye megvan 

arra, hogy 2025-ig a közösség teljes jogú tagjává váljon, ami egy hatalmas mérföldkőnek számítana az 

ország életében. Lehetőségeihez mérten minél hatékonyabban próbál részt venni az Unió életében, 

különös tekintettel az oktatási politika területére, ahol eddigi kimagasló eredményei alapján. A cél reális, 

de ambiciózus. Végezetül, a munkát egy Jean Monnet mondattal zárjuk, ami tükrözi az oktatás 

fontosságát az Európai Unióban: "Ha újra kellene kezdeni, az oktatással kezdeném!” 
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Cakó Balázs8 

 

AZ ÚJ ENERGETIKAI IRÁNYELVEK HATÁSA A KOMFORT 

PARAMÉTEREKRE 
 

EFFECT OF NEW ENERGY DIRECTIVES TO THE COMFORT PARAMETERS 

 

ABSTRACT 
 

In this paper, I investigate how the energy requirements induced by the EU directives influence one’s 

satisfaction in terms of the thermal environment and how it affects the energy consumption needed to 

create the appropriate comfort parameters. The domestic emergence of the energy requirements of 

buildings was induced by the 2002/91 EC directive. The European Council and Parliament obliged all 

Member States to introduce energy regulatory requirements. The relevant Directive (2002/91 EC) was 

issued1 in December 2002, which has since been amended by Directive 2010/31/EU.2 The Directive 

includes the principle and scope of the regulation; it draws up the need for energy saving but does not 

define specific requirements. The Member States have to formulate their own regulatory regimes and 

their specific requirements themselves in line with the principles, in accordance with their own 

conditions and climate. As a result, Decree No. 7/2006 (24 May) on the definition of the energy-

efficiency characteristics of buildings was issued in 2006, which has been effective since1 September 

2006.3 Then, it was amended in 2012 by Decree 40/2012 of the Ministry of Interior4, then again in 2014 

by Decree 20/2014 of the Ministry of Interior5 and in 2015 by Decree 39/2015 of the Ministry of 

Agriculture and Rural development.6 The requirements of the Decree are multi-level, covering the 

external walls, the specific heat loss coefficient of the whole building and the HVAC system of the 

building as well. The classification and the rules of application are included in Government Decree 

176/2008. (30 June), which was amended by Decree No. 105/2012. (30 June) then by Government 

Decree, 387/2014. (31 Dec.) and then Decree 261/2015. (14 November). Human well-being, in general, 

is influenced by a number of impacts, including temperature, humidity, air movement, noise, 

illumination and various radiations (ionization, sunlight, vibrations ...). In my research, I mainly study 

thermal comfort, i.e. the impacts of temperature, humidity and air movement on human well-being. 

Human thermal sensation or thermal comfort is defined by ASHRAE (1981) 55-81 standard as follows: 

"Pleasant thermal sensation is a state of mind expressing satisfaction in terms of thermal environment."7 

One’s satisfaction in terms of thermal environment is determined by the heat and mass transfer between 

the body and the environment, which is greatly influenced by the activity being done, the environment 

and clothing. Activity has a great impact on the heat production, heat loss and heat control of a human 

body. Mass transport largely depends on air temperature, its spatial and temporal distribution and 

change, the medium radiation of the ambient surfaces, the relative humidity of air as well as the partial 

pressure of water vapour in air and air speed. 

 

1. Bevezetés 
 

Jelen cikk keretében azt vizsgálom, hogy az EU-s direktívák indukálta energetikai 

követelményrendszer miként befolyásolja a termikus környezettel kapcsolatos 

elégedettségünket és miként hat a megfelelő komfortparaméterek létrehozásához szükséges 

energiafelhasználásra. 

                                                           
8 CAKÓ Balázs PhD hallgató, Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Breuer Marcell Doktori Iskola 



 

 

IV. Fiatalok EUrópában Konferencia 

Pécs, 2017. november 24-25. 

Sopianae Kulturális Egyesület  

Tanulmánykötet 

 
 

76 

 

Az épületek energetikai követelményrendszerének hazai megjelenését a 2002/91 EC 

direktíva indukálta. Az Európai Tanács és Parlament minden tagországot kötelezett 

épületenergetikai szabályozás bevezetésére. Az erről szóló Direktíva (2002/91 EC) 2002 

decemberében jelent meg1, melyet azóta a 2010/31/EU direktíva módosított2. A Direktíva a 

szabályozás elvét, hatályát tartalmazza, az energiatakarékosság szükségességét fogalmazza 

meg, de nem ír elő konkrét követelményeket. A tagországoknak maguknak kell az alapelvekkel 

összhangban lévő, saját adottságaiknak, éghajlatuknak megfelelő szabályozási irataikat, 

konkrét követelményeiket megfogalmazniuk. Ennek hatására 2006-ban megjelent a 7/2006 (V. 

24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról3, mely 2006. 

szeptember 1.-től kezdődően kötelező érvényű. Ezt követően 2012-ben a 40/2012 BM 

rendelet4, majd 2014-ben a 20/2014 BM rendelet5, 2015-ben a 39/2015 MvM. rendelet6 

módosította azt. A rendelet követelményrendszere többszintű, kiterjed a határoló szerkezetekre, 

a teljes épület fajlagos hőveszteségtényezőjére és az épület gépészeti rendszerére egyaránt. 

A besorolásokat és az alkalmazásra vonatkozó szabályokat a 176/2008. (VI. 30.) Korm. 

rendelet tartalmazza, amit módosított a 105/2012. (V. 30.) Korm. rendelet, a 387/2014. (XII. 

31.) Korm. rendelet és a 261/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet.  

Az emberi közérzetet számos hatás befolyásolja, többek között a hőmérséklet, nedvesség, 

légmozgás, zaj, megvilágítás és a különböző sugárzások (ionizáció, napsugárzás, rezgések…). 

Kutatásaim során a hőmérséklet, nedvesség és légmozgás hatásait vizsgálom az emberi 

közérzetre. Az emberi hőérzetet, másként termikus komfortot az ASHRAE (1981) 55-81 

szabvány a következő képpen írja le: 

„… A kellemes hőérzet az a tudati állapot, amely a termikus környezettel kapcsolatos 

elégedettséget fejez ki. …”7 

A termikus környezettel kapcsolatos elégedettségünket a szervezet és a környezet közötti 

hő- és anyagtranszport határozza meg, melyet nagymértékben befolyásol a végzett 

tevékenység, a környezet és a ruházat. A tevékenység nagymértékben befolyásolja az emberi 

test hőtermelését, hőleadását és hőszabályzását. Az anyagtranszpont nagymértékben függ a 

levegő hőmérsékletétől, annak térbeli, időbeli eloszlásától, változásától, a környező felületek 

közepes sugárzási hőmérsékletétől a levegő relatív nedvességtartalmától, ill. a levegőben lévő 

vízgőz parciális nyomásától és a levegő sebességétől. 

 

2. Operatív hőmérséklet 
 

A környező felületek hőmérséklete, a felületek konvekciós hőátadási tényezőjével súlyozottan 

hat az emberi hőérzetre, melyet az úgynevezett operatív hőmérséklettel (to) jellemzünk11. 

𝑡𝑜 =
ℎ𝑟 ∗ 𝑡𝑟 + ℎ𝑖 ∗ 𝑡𝑖

ℎ𝑟 + ℎ𝑖
 [°𝐶] 

Ahol: ℎ𝑟 – a sugárzásos hőátadási tényező [W/m2K] 

 ℎ𝑖 – a konvekciós hőátadási tényező [W/m2K] 

 𝑡𝑖 – a levegő hőmérséklete [°C] 

 𝑡𝑟 – közepes sugárzási hőmérséklet [°C] 

 

Megközelítőleg elmondható, hogy a levegő hőmérséklete és a felületek közepes sugárzási 

hőmérséklete 50-50%-ban hat az operatív hőmérsékletre, azaz a hőérzetünkre. A határoló 

felületek közepes sugárzási hőmérsékletét meghatározhatjuk a test súlypontjába helyezett 

függőleges felületelem és a határoló felületek közti besugárzási tényező valamint a környező 
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határoló felületek abszolút hőmérsékletének figyelembevételével. Úgy, hogy a vizsgált teret 24 

részre bontjuk és minden felületelemen meghatározzuk, mind a besugárzási tényezőt, mind 

pedig a felületek abszolút hőmérsékletét. A besugárzási tényező értékét Povl Ole Fanger 

méréssel határozta meg, melyre függvényt illesztett, így a vizsgált felületelem geometriai 

méretének és a test helyzetének ismeretében diagramról meghatározható. Ennek ismeretében a 

közepes sugárzási hőmérséklet a következőképpen határozható meg11. 

𝑡𝑟 = √∑𝜑𝐸𝐹𝑖 ∗ 𝑇𝐹𝑖
4

𝑛

𝑖=1

4

− 273,15 [°𝐶] 

Ahol: 𝜑𝐸𝐹𝑖– a test súlypontjába helyezett felületelem és a határoló szerkezetek közötti 

besugárzási tényező 

𝑇𝐹𝑖 – a környező határoló felületek hőmérséklete [K] 

 

Ezen hatás figyelembevételére az MSZ 04-140-3:1987 magyar hőtechnikai szabvány10 egy 

egyszerűsített módszert alkalmaz, mely során a hőérzeti növekményeket táblázatos formában 

rögzítette, a számítási algoritmust nem tette közzé, hiszen akkoriban nem voltak elérhetőek a 

tervezést elősegítő szoftverek, így a korábban leírt számítások elvégzése időigényes feladat lett 

volna.  

1. táblázat: Lehűlő felületek – Hőérzeti helyesbítések 

Table 1.: Cool surfaces – Heat sensation corrections 

 

Forrás: MSZ 04-140-3:1987 – Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai számításai 

 

A táblázatból kitűnik, hogy szélsőséges helyzetben akár 5°C-al is meg kellett növelni a belső 

levegő hőmérséklettét, hogy az hőérzetileg a szabványban előírt operatív hőmérsékletnek 

feleljen meg. Fontos megemlíteni viszont, hogy a táblázat az 1987-ben járatos hőszigetelési 

vastagságok és határoló szerkezetek alkalmazása mellett igaz. Ennek ellenére a mai 

gyakorlatban is rendszeresen ezekkel a helyesbítésekkel találkozunk, hiszen a szakma még 

mindig a 87-es szabványt alkalmazza. Az épületszerkezetek egyre vastagabb szigeteléssel 

vannak ellátva, tehát hőátbocsátási tényezőjük egyre alacsonyabb. Minél alacsonyabb a 

hőátbocsátási tényező, annál magasabb a felületi hőmérséklet és ebben az esetben nem 

szükséges ilyen mértékű korrekciót alkalmazni az azonos operatív hőmérséklet eléréséhez.  
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3. Belső felületi hőmérséklet 

 
A belső felületi hőmérséklet (𝑡𝑠) a hőátbocsátási tényező (𝑈) ismeretében a következő 

összefüggéssel határozható meg. 

𝑡𝑠 = 𝑡𝑖 −
𝑈

ℎ𝑖
∗ (𝑡𝑖 − 𝑡𝑒)[°𝐶] 

Ahol: 𝑡𝑖 – belső léghőmérséklet [°C] 

 𝑡𝑒 – külső léghőmérséklet [°C] 

 𝑈 – határoló szerkezet hőátbocsátási tényezője [W/m2K] 

 ℎ𝑖 – belső oldali hőátadási tényező [W/mK] 

 

A belső felületi hőmérséklet a hőátbocsátási tényezőre támasztott követelményrendszer 

szigorodása miatt az újonnan épült épületek esetén nagymértékben nő, melyet a következő 

diagram szemléltet. 

Az első követelményeket a Műszaki Irányelvek támasztották, melyek rendszerint nem 

minden szerkezetre, csak a külső falakkal szemben támasztottak követelményt (𝑈 ≤
1,5𝑊/𝑚2𝐾), ezt követően 1978-ban jelent meg az MSZ 04-140-3 szabvány10 első kiadása, 

mely  

𝑈 ≤ 0,85 𝑊/𝑚2𝐾 követelményt támasztott a falakkal szemben. Az MSZ 04-140-3 szabvány10 

1981-es kiadása már a falak esetén 𝑈 ≤ 0,7 𝑊/𝑚2𝐾 és a tetőfödémek esetén 𝑈 ≤ 0,4 𝑊/𝑚2𝐾 

megengedett értéket határozott meg, de továbbra sem támasztott követelményt az egyéb 

határoló szerkezetekre csak az épület megengedett átlagos hőátbocsátási tényezőjének értékét 

korlátozta (𝑈 ≤ 2,0 𝑊/𝑚2𝐾). Ezt követően 2006-ban a 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet3, annak 

I. mellékletében határozta meg a különböző szerkezetekre vonatkozó hőátbocsátási tényező 

követelményértékeket. 2015-ben a 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet3 kiegészült az V. melléklettel 

(Költségoptimalizált követelményszint), mely a korábbiakhoz képest szigorúbb 

követelményértékeket határozott meg. 
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1. ábra: Szerkezetek hőátbocsátási tényezőjének hatása a belső felületi hőmérsékletre 

Figure 1.: Effect of the heat transfer factor to the interior surface temperature 

 
 

Az 1. ábra a különböző építési időszakokra jellemző hőátbocsátási tényezőjű szerkezetek 

20°C-os helyiséghőmérséklet, -11°C-os külső méretezési hőmérséklet és  8 m2K/W hőátadási 

tényező figyelembevétele mellett kialakuló belső felületi hőmérsékleteket szemlélteti. Az 

épületek energiahatékonyságágára vonatkozó jogi és szabványügyi vonatkozások, valamint az 

épületek hőenergia felhasználásának szabályozását Magyarországon és egész Európában az 

1973as és 1976-os olajválság gyorsította fel.  Ezt megelőzően a korabeli szakkönyvekben 

megtalálhatók az egyes határoló szerkezetek hőtechnikai tulajdonságainak számítási módszerei, 

mint ajánlások, de a teljes épületre vonatkozó átfogó és általános követelményeket 

megfogalmazó szabvány nem létezett az MSZ-04-140 szabványsorozat megjelenéséig.  

A diagramból kiderül, hogy a határoló szerkezetekkel szemben támasztott követelmények 

nagymértékben hatással vannak a belső felülületi hőmérsékletek alakulására. Az ablakok 

esetében a legmarkánsabb a növekedés, a 80’-as évek adataihoz képest, a jelenlegi csaknem a 

másfélszerese. Az új követelmények bevezetésével a felületi hőmérsékletek további 

növekedésére lehet számítani. Ezen adatok is azt a tényt támasztják alá, hogy nem szükséges 

az ilyen mértékű hőérzeti növekmények alkalmazása. Továbbá kijelenthető, hogy a határoló 

szerkezetek hőtechnikai követelményeinek szigorodása nem csak a hőveszteségeket mérsékeli, 

hanem javítja az épületeink hőkomfortját is, hiszen a magasabb belső felületi hőmérséklet 

kedvezőbben hat a hőérzetünkre. Emellett az azonos operatív hőmérséklet eléréséhez 

alacsonyabb belső léghőmérsékletet kell tartani, mely tovább csökkenti a fűtési költségeket. 

 

4. Fűtési energiaigény és a hőmérsékletek összefüggése 

 
Azt, hogy miként csökkennek a fűtési költségek azt a következő folyamatábrán mutatom be. 
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2. ábra A hőátbocsátási tényező, a belső léghőmérséklet és a fűtési energiaigény összefüggése 

Figure 2.: The correlation between the heat transfer factor, the interior temperature and the 

heating energy

 
 

A hőátbocsátási tényező követelményeinek szigorodása alapvetően három az éves nettó 

fűtési energiaigényt befolyásoló tényezőre hat. Ezek közül a komfort szempontból 

legrelevánsabb a felületi hőmérséklet csökkenése, hiszen ebben az esetben az azonos operatív 

hőmérséklet eléréséhez alacsonyabb belső léghőmérséklet szükséges, mely alacsonyabb fűtési 

határhőmérsékletet és rövidebb fűtési idény hosszt eredményez, melyből egyértelműen 

levezethető az éves nettó fűtési energiaigény csökkenése. 

 

5. Hőérzeti besorolás meghatározása 
 

A helyiségek hőérzeti besorolásának menetét az ASHRAE 55 szabvány7 részletezi. A számítás 

elvégzéséhez a következő kiinduló adatok szükségesek: 

 M – metabolikus hőtermelés [met] 

 W – mechanikai munka [met]  

 Icl – ruházat hőszigetelő képessége [clo] 

 𝑡𝑖 – belső léghőmérséklet [°C] 

 𝑡𝑟 – közepes sugárzási hőmérséklet [°C] 

 𝜑𝑖 – belső relatív páratartalom [%] 

 𝑣 – belső légsebesség [m/s] 

 

Ezek alapján meghatározható a sebességküszöb a ruházat hőmérséklete (𝑡𝑐𝑙) és a belső levegő 

hőmérséklete (𝑡𝑖) ismeretében7: 

𝑣𝑚𝑎𝑥  =  
2,38 ∗ (𝑡𝑐𝑙 − 𝑡𝑖)

0,25

12,1
 [
𝑚

𝑠
] 

Hőátbocsátási tényező 

𝑈 =
1

 𝑅
 [𝑊/𝑚2𝐾] 

Belső felületi hőmérséklet 

𝑡𝑠 = 𝑡𝑖 −  
𝑈

ℎ𝑖

∗ (𝑡𝑖 − 𝑡𝑒)  [°𝐶] 

Belső léghőmérséklet 
𝑡𝑖 = 𝑓(𝑡𝑜; 𝑡𝑟; 𝑡𝑠) [°𝐶] 

Fűtési határhőmérséklet 
𝑡𝑓ℎ = 𝑡𝑖 − ∆𝑡𝑏 [°𝐶] 

Egyensúlyi hőmérsékletkülönbség 

∆𝑡𝑏 =
𝑄𝑠𝑑 + 𝑄𝑠𝑖𝑑 + 𝐴𝑁 ∗ 𝑞𝑏

 𝐴𝑈 + 𝑙𝛹 + 0,35𝑛𝑉
+ 2 [°𝐶] 

Fajlagos hőveszteségtényező 

𝑞 =
1

𝑉
 ∑𝐴𝑈 +∑𝑙𝛹 −

𝑄𝑠𝑑 + 𝑄𝑠𝑖𝑑

𝐻
  [𝑊/𝑚3𝐾] 

Éves fűtési energiaigény 

𝑄
𝐹
= 𝐻𝑉(𝑞 + 0,35𝑛) ∗ 𝜎 − 𝑍𝐹 ∗ 𝐴𝑁 ∗ 𝑞

𝑏
 [𝑘𝑊ℎ/𝑎] 

Hőfokhíd 

𝐻 = 𝐻20 − (20 − 𝑡𝑖) ∗ 𝑍𝐹  [𝑘ℎ𝐾/𝑎] 

Fűtési idény hossza 

𝑍𝐹
(ℎő𝑓𝑜𝑘𝑔𝑦𝑎𝑘𝑜𝑟𝑖𝑠á𝑔 𝑎𝑙𝑎𝑝𝑗á𝑛) [ℎ] 
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A telítési vízgőznyomás (𝑝𝑠) a belső léghőmérséklet Kelvinben kifejezett értékéből (𝑇𝑖) 
meghatározható: 

𝑝𝑠 = 𝑒
  
−5800,22

𝑇𝑖
    + 1,3914 − 4,864∗ 10−2∗ 𝑇𝑖+ 4,1764∗ 10

−5 ∗ 𝑇𝑖
2− 1,4452∗ 10−8∗ 𝑇𝑖

3 + 6,5459∗ log𝑇𝑖 
 [𝑃𝑎] 

 

A parciális vízgőznyomás (𝑝𝑠) a telítési vízgőznyomás (𝑝𝑠) és a relatív nedvességtartalom (𝜑𝑖) 

szorzataként írható fel. 

𝑝𝑎 = 𝑝𝑠 ∗ 𝜑𝑖 [𝑃𝑎] 
 

A ruházat hővezetési ellenállása (𝑅𝑐𝑙), annak hőszigetelő képességéből (𝐼𝑐𝑙) meghatározható. 

 

𝑅𝑐𝑙 = 0,155 ∗ 𝐼𝑐𝑙 [𝑚
2𝐾/𝑊 ] 

 

Ebből meghatározható a ruházati tényező (𝑓𝑐𝑙), a meghatározás módját a ruházat hővezetési 

ellenállásának (𝑅𝑐𝑙) értéke határozza meg. Amennyiben 𝑅𝑐𝑙 < 0,078, akkor 

 

𝑓𝑐𝑙 = 1 + 1,29 ∗ 𝑅𝑐𝑙 
 

Amennyiben 𝑅𝑐𝑙 ≥ 0,078, akkor 

 

𝑓𝑐𝑙 = 1,05 + 0,645 ∗ 𝑅𝑐𝑙 
 

Ezután meg kell határozni a ruházat konvektív hőátadási tényező értékét és a ruházat 

hőmérsékletét, melyet iterációs eljárással határozhatunk meg a ruházati tényező (𝑓𝑐𝑙) és a 

ruházat hővezetési ellenállásának (𝑅𝑐𝑙), valamint a mechanikai munka (𝑊), a metabolikus 

hőtermelés (𝑀) és belső léghőmérséklet (𝑡𝑖) felhasználásával. Az iterációt futtató programsor a 

következőképpen épül fel: 
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3. ábra Konvektív hőátadási tényező végső értékének meghatározása iterációval 

Figure 3.: Calculate the final value of the convective heat transfer coefficient by iteration 

 
Forrás: ASHRAE Standard 55-2004 and Fundamentals, 2005, Chapter 8 

 

4. ábra Ruházat hőmérsékletének meghatározása iterációval 

Figure 4.: Calculate the temperature of clothing by iteration 

 
Forrás: ASHRAE Standard 55-2004 and Fundamentals, 2005, Chapter 8 

Ahol a konvektív hőátadási tényező kezdeti értéke: 

 

𝑡𝑐𝑙𝑎  =  𝑡𝑖  +  (35,5 – 𝑡𝑖) / (6.45 ∗  𝑅𝑐𝑙  +  0.1)) [°𝐶] 
 

Az iterációs számításban szereplő, számítási együtthatók (𝑃1, 𝑃2, 𝑃3, 𝑃4, 𝑃5), a következőképpen 

határozhatók meg: 

 

L310:  xn = tcla / 100 
L320:  xf = xn 
L330:  n = 0 
L340:  eps = 0.00015 
'.............ITERATIONS............. 
L350:  xf = (xf + xn) / 2 
L360:  hcn = 2.38 * Abs(100 * xf - taa) ^ 0.25 
L370:  If hcf > hcn Then hc = hcf Else hc = hcn 
L380:  xn = (p5 + p4 * hc - p2 * xf ^ 4) / (100 + p3 * hc) 
L390:  n = n + 1 
L400:  If n > 150 Then GoTo L550 
L410:  If Abs(xn - xf) > eps Then GoTo L350 
'.......END OF ITERATIONS............. 
L420:  hcfin = hc 
L540:  GoTo L570 
L550:       hcfin = 99999! 
L570:  ' output 
 

L310:  xn = tcla / 100 
L320:  xf = xn 
L330:  n = 0 
L340:  eps = 0.00015 
'.............ITERATIONS............. 
L350:  xf = (xf + xn) / 2 
L360:  hcn = 2.38 * Abs(100 * xf - taa) ^ 0.25  
L370: If hcf > hcn Then hc = hcf Else hc = hcn 
L380:  xn = (p5 + p4 * hc - p2 * xf ^ 4) / (100 + p3 * hc) 
L390:  n = n + 1 
L400:  If n > 150 Then GoTo L550 
L410:  If Abs(xn - xf) > eps Then GoTo L350 
'.......END OF ITERATIONS............. 
L420:  tr = 100 * xn - 273 
L540:  GoTo L570 
L550:       tr = 99999! 
L570:  ' output 
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𝑃1 = 𝑅𝑐𝑙 ∗  𝑓𝑐𝑙 
𝑃2 = 3,96 ∗ 𝑃1 

𝑃3 = 100 ∗ 𝑃1 

𝑃4 = 𝑃1 ∗  𝑡𝑖 

𝑃5 = 308,7 −  0,028 (𝑀 −𝑊𝑜𝑟𝑘) + 𝑃2 𝑥  
𝑡𝑟
100

 
4

 

 

Ezt követően meghatározható a bőrfelület sugárzásos hővesztesége: 

 

𝐻𝑟  =  𝑓𝑐𝑙 ∗  3,96 ∗  10−8  (𝑡𝑐𝑙
4  −  𝑡𝑟

4) [𝑊] 
 

A bőrfelület konvekciós hővesztesége: 

 

𝐻𝑐  =  𝑓𝑐𝑙 ∗  ℎ𝑐 ∗  (𝑡𝑐𝑙  −  𝑡𝑖) [𝑊] 
 

A bőrfelület látens hővesztesége: 

 

𝐻𝑙  =  3,05 ∗  [5,73 − 0,007 ∗ (𝑀 −𝑊𝑜𝑟𝑘) −
𝑝𝑎

1000
] [𝑊] 

 

Az izzadással történő hőveszteség: 

 

𝐻𝑠𝑤  =  0,42 ∗ [(𝑀 −𝑊𝑜𝑟𝑘) −  58,15] [𝑊] 
 

A légzéssel történő látens hőveszteség: 

 

𝐻𝑟𝑙  =  0,0173 ∗  𝑀 ∗  (5,87 −
𝑝𝑎

1000
) [𝑊] 

 

A légzéssel történő szenzibilis hőveszteség: 

 

𝐻𝑟𝑠  =  0,0014 ∗ 𝑀 ∗ (34 − 𝑡𝑖) [𝑊] 
 

Az összes hőveszteség: 

 

𝐻 =  𝐻𝑟  +  𝐻𝑐  +  𝐻𝑙 + 𝐻𝑠𝑤  +  𝐻𝑟𝑙  +  𝐻𝑟𝑠 [𝑊] 
 

Ezek után számítható a termikus feszültség (𝐿) a belső hőtermelés (𝐼𝐻𝑃 - Internal Heat 

Production) és az összes hőveszteség (𝐻) különbségeként, ahol a belső hőtermelés (𝐼𝐻𝑃) a 

metabolikus hőtermelés (M) és a munka (𝑊𝑜𝑟𝑘) különbségéből adódik. 

 

𝐼𝐻𝑃 = 𝑀 −𝑊𝑜𝑟𝑘 [𝑊] 
 

Ebből számítható a várható hőérzeti érték (𝑃𝑀𝑉) és az elégedetlenek várható százalékos aránya 

(𝑃𝑃𝐷). 

𝑃𝑀𝑉 = [0,303 ∗ 𝑒−0,036∗58,15∗𝑀 + 0,028] ∗  𝐿 
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𝑃𝑃𝐷 =  100 − 95 ∗ 𝑒−(0.03353 𝑃𝑀𝑉4+0,2179 𝑃𝑀𝑉2) 
 

A várható hőérzeti érték (𝑃𝑀𝑉) alapján besorolható a vizsgált tér Forró, Meleg, Enyhén meleg, 

Semleges, Enyhén hűvös és Hűvös kategóriába. 

 

5. ábra Hőérzeti besorolás 7 pontos skálán PMV alapján 

Figure 5.: Comfort feeling on a seven point scale by predicted mean vote 

 
 

6. Mintaszámítás 

 
Azt, hogy EU-s direktívák indukálta energetikai követelményrendszer miként befolyásolja a 

termikus környezettel kapcsolatos elégedettségünket és miként hat a megfelelő 

komfortparaméterek létrehozásához szükséges energiafelhasználásra egy a 80’-as években 

épült lakóépületen mutatom be. Az részletes számításokat az épület egy releváns helyiségére 

végeztem el. 

6. ábra Vizsgált épület és helyiség 

Figure 6.: Examined building and room 

 
 

A vizsgált épület határoló szerkezeteinek hőátbocsátási tényezőjét a 7/2006 TNM rendelet 

előírásainak megfelelően határoztam meg a szerkezetek rétegrendjének ismeretében. A vizsgált 

helyiség határoló szerkezeteit és a kialakuló belső felületi hőmérsékleteket következő táblázat 

mutatja be. 
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2. táblázat: A vizsgált helyiség határoló szerkezetei 

Table 2.: The boundary building envelope structures of the room 

Szerkezet UR A  hi te ti ts tks hi hr to 

megnevezés [W/m2K] [m2] [W/m2K] [°C] [°C] [°C] [°C] [W/m2K] [W/m2K] [°C] 

02_Külső fal 2,09 12,7 8 -11 

20,00 

11,9 

15,7 3,3 4,468 17,5 

02_Külső fal 2,09 13,8 8 -11 11,9 

01_Ablak 3,00 3,2 8 -11 8,4 

02_Külső fal 2,09 9,5 8 -11 11,9 

01_Ablak 3,00 3,2 8 -11 8,4 

05_Belső fal 1,33 14,4 8 20 20,0 

06_Belső ajtó 3,00 2,5 8 20 20,0 

03_Padló 1,25 15,7 6 -11 16,6 

04_Padlásfödém 0,46 29,5 10 -4 18,9 

 

A táblázatban szereplő hőátbocsátási tényező a hőhidasággal korrigált, eredő hőátbocsátási 

tényező (𝑈𝑅). 

𝑈𝑅 = 𝑈𝑟𝑡 ∗ (1 + 𝜒) [𝑊/𝑚2𝐾] 
 

Ahol: 𝜒 - A hőhidak hatását kifejező korrekciós tényező 

 𝑈𝑟𝑡 – a rétegtervi hőátbocsátási tényező  [𝑊/𝑚2𝐾] 
A számítások -11°C külső méretezési hőmérséklettel és 20°C belső léghőmérséklet mellett 

értendő. Látható, hogy a leghidegebb felületek a nyílászárók, -11°C külső léghőmérséklet 

mellett, 8,4 °C felületi hőmérséklet alakul ki. Ekkor a közepes sugárzási hőmérsékletet 

15,7°C-ra adódik, így az operatív hőmérséklet 17,5°C. A 20°C operatív hőmérséklet eléréséhez 

szükséges belső léghőmérséklet meghatározása iterációval történik, amely során azt a belső 

léghőmérsékletet keressük, amely mellett 20°C operatív hőmérséklet alakul ki. Az iterációs 

számításokat a Microsoft Excel GoalSeek függvényével végeztem el. A következő táblázat 

alapján megállapítható, hogy 20°C-os operatív hőmérséklet 22,10°C léghőmérséklet esetén 

alakul ki. 

 

3. táblázat: A vizsgált helyiség szükséges belső léghőmérsékletének meghatározása 

Table 3.: Calculation the indoor air temperature required 

Szerkezet UR A  hi te ti ts tks hi hr to 

megnevezés [W/m2K] [m2] [W/m2K] [°C] [°C] [°C] [°C] [W/m2K] [W/m2K] [°C] 

02_Külső fal 2,09 12,7 8 -11 

22,76 

13,9 

18,0 3,3 4,468 20,0 

02_Külső fal 2,09 13,8 8 -11 13,9 

01_Ablak 3,00 3,2 8 -11 10,1 

02_Külső fal 2,09 9,5 8 -11 13,9 

01_Ablak 3,00 3,2 8 -11 10,1 

05_Belső fal 1,33 14,4 8 20 22,3 

06_Belső ajtó 3,00 2,5 8 20 21,7 

03_Padló 1,25 15,7 6 -11 19,0 

04_Padlásfödém 0,46 29,5 10 -4 21,5 
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A következőekben azt vizsgálom, hogy amennyiben a szerkezetek megfelelnek a 7/2006 TNM 

rendelet 1. illetve, 5. számú mellékletének, hogyan alakul a belső léghőmérséklet. 

 

4. táblázat A vizsgált helyiség szükséges belső léghőmérsékletének meghatározása az 1. 

számú melléklet követelményértékeinek való megfelelés esetén 

Table 4.: Calculation the internal air temperature required for compliance with the 

requirements of Annex 1 

Szerkezet UR A  hi te ti ts tks hi hr to 

megnevezés [W/m2K] [m2] [W/m2K] [°C] [°C] [°C] [°C] [W/m2K] [W/m2K] [°C] 

12_Külső fal 0,58 12,7 8 -11 

21,14 

18,8 

19,2 3,3 4,468 20,0 

12_Külső fal 0,58 13,8 8 -11 18,8 

11_Ablak 1,60 3,2 8 -11 14,7 

12_Külső fal 0,58 9,5 8 -11 18,8 

11_Ablak 1,60 3,2 8 -11 14,7 

15_Belső fal 1,33 14,4 8 20 20,9 

16_Belső ajtó 3,00 2,5 8 20 20,7 

13_Padló 0,85 15,7 6 -11 17,7 

14_Padlásfödém 0,33 29,5 10 -4 20,3 

 

5. táblázat A vizsgált helyiség szükséges belső léghőmérsékletének meghatározása az 5. 

számú melléklet követelményértékeinek való megfelelés esetén 

Table 5.: Calculation the internal air temperature required for compliance with the 

requirements of Annex 5 

Szerkezet UR A  hi te ti ts tks hi hr to 

megnevezés [W/m2K] [m2] [W/m2K] [°C] [°C] [°C] [°C] [W/m2K] [W/m2K] [°C] 

22_Külső fal 0,31 12,7 8 -11 

20,71 

19,5 

19,5 3,3 4,468 20,0 

22_Külső fal 0,31 13,8 8 -11 19,5 

21_Ablak 1,15 3,2 8 -11 16,2 

22_Külső fal 0,31 9,5 8 -11 19,5 

21_Ablak 1,15 3,2 8 -11 16,2 

25_Belső fal 1,33 14,4 8 20 20,6 

26_Belső ajtó 3,00 2,5 8 20 20,4 

23_Padló 0,70 15,7 6 -11 18,1 

24_Padlásfödém 0,17 29,5 10 -4 20,3 

 

Megfigyelhető, hogy a szerkezetek hőszigetelési vastagságának növelésével a szükséges 

hőérzeti növekmény értéke nagymértékben lecsökkent. A költségoptimalizált követelményszint 

teljesítése esetén a növekmény 0,71°C, mely jelentősen alacsonyabb, mint a szigeteletlen 

épületek esetén szükséges 2,76°C-os növekmény. Az is látható, hogy a szigetelt épületek esetén 

alkalmazott növekmény nagyban elmarad az 1. táblázat: Lehűlő felületek – Hőérzeti 

helyesbítések ismertetett növekményektől. A tendencia az új épületeknél is megfigyelhető, 

miszerint a nyílászárókon alakul ki a legalacsonyabb felületi hőmérséklet, de a különbség nem 

lineárisan változik a követelményértékek szigorodásával. 

A belső felületi hőmérsékletet, a fűtési energiaigényt és a hőérzeti besorolást az egyes 

rendeleti követelményrendszerek esetén 6. táblázat tartalmazza. A különböző 

követelményrendszerek mellett azt is vizsgáltam, hogy milyen energiaigény és hőérzeti 
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besorolás várható abban az esetben, ha nem alkalmazunk hőérzeti növekményt (ti=20°C), ha az 

operatív hőmérsékletet a magyar szabványokban előírt 20°C-ra vesszük (to=20°C) és a hőérzeti 

szempontból optimális semleges hőérzetet szeretnénk elérni (PPD≤5%).7 

 

6. táblázat: Számítási összesítő 

Table 6.: Calculation summary 

  

7/2006 TNM. V. melléklet 7/2006 TNM. I. melléklet  80’-as évek 

ti=20°C to=20°C 
semleges 

hőérzet 
ti=20°C to=20°C 

semleges 

hőérzet 
ti=20°C to=20°C 

semleges 

hőérzet 

ti [°C] 20 20,5 26,7 20 20,9 27,2 20 22,8 28,8 

tks [°C] 18,9 19,7 25,5 18,3 19,3 25,1 15,7 18 22,9 

Q [W] 1962 2002 2530 2618 2712 3376 5227 5725 6807 

G [hK] 74948 78079 129380 76588 82762 135940 78306 98920 150950 

Z [h] 5105 5266 7430 5486 5791 7955 6003 6956 8582 

QF [MWh/a] 2,41 2,53 4,36 3,73 4,05 6,89 9,03 11,5 17,85 

PMV -2,26 -2,07 -0,06 -2,33 -2,03 -0,01 -2,66 -1,83 0,01 

PPD 87% 80% 5% 89% 78% 5% 96% 68% 5% 

Hőérzeti 

besorolás 
Hűvös Hűvös Semleges Hűvös Hűvös Semleges Hideg Hűvös Semleges 

Q – Hőveszteség [W], G – Hőfokhíd [hK], Z – Fűtési idény hossza [h], QF -Éves nettó fűtési 

energiaigény [MWh/a] 

 

A számítási eredmények alapján megállapítható, hogy a határoló szerkezetekre vonatkozó 

követelményrendszerek szigorodásával az azonos hőérzet eléréséhez szükséges hőérzeti 

növekmény értéke csökken. Ezzel arányosan csökken az éves nettó fűtési energiaigény is. A 

80’-as évek követelményeihez képes a legújabb elvárások esetén a hőérzeti növekmény 

csaknem 2,3°C-al csökkent. Továbbá elmondható, hogy az 1. táblázatban bemutatott, a szakmai 

gyakorlatban ma is gyakran alkalmazott hőérzeti növekmények alkalmazása erős túlméretezést 

eredményez. A táblázatból az is kiderül, hogy a belső léghőmérséklet csökkenése hatására a 

fűtési határhőmérséklet és így a fűtési idény hossza is csökken. Továbbá, hogy a semleges 

hőérzet eléréséhez a vizsgált peremfeltételek mellett csaknem 170%-os energiaigény 

jelentkezik. Ennek oka a peremfeltételként meghatározott ruházat és tevékenység, valamint, 

hogy a magyar szabványok12 által előírt 20°C operatív hőmérséklettel készült a számítás. Az 

MSZ EN 15251 szabvány9 például 21-25°C operatív hőmérséklet tartományt ajánl lakóépületek 

szobáira, mely jóval magasabb a tervezési gyakorlatban elterjedt 20°C operatív hőmérsékletnél 

melyet az MSZ-04-140-2:1991 határozott meg12. 

A semleges hőérzet eléréséhez szükséges energiaigény növekedés fő oka a téli otthoni 

viselet, az olajválság előtti időben a fűtési költségek minimálisak voltak, így kényelmesebb 

viseletben tartózkodtak otthon az emberek (rövid ujjú ing vagy póló Icl=0,61). Ez a magatartás 

megmaradt az energiaárak növekedése mellett is, melynek hatásával csak az energiaárak 

növekedésével kezdett a szakma foglalkozni. Erősebb ruházat esetén (Icl=1,2) a semleges 

hőérzet eléréséhez csak ~1,5°C hőérzeti növekmény szükséges (5. mellékletnek történő 

megfelelés esetén3), így az ehhez szükséges energiaigény is nagymértékben csökkenthető. 
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7. Összefoglalás 

 
A leírtak alapján elmondható, hogy az EU-s direktívák indukálta energetikai követelmények 

szigorodása nem csak hőtechnikai szempontból, de komfort szempontból is javítja épületeinek 

minőségét. Továbbá kijelenthető, hogy az optimális komfort elérése gyakran az energiaigények 

növekedésével jár, de a szükséges komfortparaméterek kielégítése, feltétele az optimális 

életkörülmények megteremtésének. Amennyiben az energetikai és komfort szempontú 

korszerűsítéseket párhuzamosan végezzük, akkor már a méretezések során érhetünk el 

beruházási költség megtakarítást, hiszen elkerülhető az indokolatlan túlméretezés.  
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Francia Dóra9 - Nagy Gyula10 

 

A KÖZTEREK KÖZÖSSÉGI DIVERZITÁSÁNAK ÉS 

TÉRHASZNÁLATÁNAK KOMPLEX MÉRÉSI LEHETŐSÉGEI 

SZEGEDI PÉLDÁK ALAPJÁN 

 

POSSIBILITIES OF MEASURING PUBLIC SPACE USE AND COMMUNITY 

DIVERSITY IN SZEGED 
 

ABSTRACT 

 
In the recent decades, according to the priorities of the European Union urban policies, several public 

spaces had been renovated. These processes were controversial, thus resulted several different public 

spaces with wide ranges of features which are hard to examine or compare. The paper’s aim is to 

introduce a public space usage measuring method in Hungary, to provide comparison possibility to the 

urban rehabilitation process monitoring. The question of the paper was to study the public space usage 

in Szeged through two examples (Aradi square and Kálvária square), along five dimensions, namely, 

physical configuration, activities-animation, control, civility, ownership. To evaluate and measure the 

“value” of these public spaces questionnaire was conducted with 150 -150 public space users in three 

different dates, and weekly field survey was made. As a result, we can prove that both of the examined 

public spaces are easy-to-achieve, but there are huge differences in their measured values. The Aradi 

square has a better position within the city, it is vivid and well maintained, but with lack of animation 

and facultative activity and lower value of civility. The Kálvária square is suffering from vandalism 

therefore its physical configuration is not rational and due to safety issues it is mainly used for basic 

activities, walking, but not tempting for longer activities and multifunctional purposes. 

 

 

1. Bevezető 

 

Napjaink városi térszíneinek kihasználtságában fontos szerepet játszanak átalakuló köztereink. 

Az elmúlt években a köztérfejlesztések a települések kiemelt fókuszába kerültek, hiszen az 

Európai Uniós pályázatok erre lehetőséget biztosítottak. Mindemellett sokszor ezek a 

fejlesztések csak a fizikai környezet megújítását célozták, és mivel azt többféle gazdasági és 

társadalmi funkcióval nem látták el, így a külföldi szakirodalom alapján ezek a 

köztérfejlesztések kevésbé sikeresek. Ez azonban nem minden esetben igaz, hiszen vannak 

olyan közterek, melyek a fizikai megújulást követően a lakosság használata által nyerték el 

végső, új funkciójukat, amit nem volt szükséges megtervezni előre. Kutatásunk elsősorban 

külföldi és hazai szakirodalomra támaszkodik. A szakirodalmi áttekintés alapján 

megállapítható, hogy a közterek folyamatos átalakuláson mennek keresztül, melyeknek 

dinamikája az elmúlt évtizedekben felgyorsult. Számos különböző funkciójú, megjelenésű tér 

jön és jött létre. Kérdésként merül fel, hogy a sokféle köztér hogyan hasonlítható össze, és 

milyen dimenziók mentén vizsgálható, értékelhető? A tanulmány ennek a kérdésnek a 

megválaszolására elemzi Szeged két kiválasztott közterét, a Kálvária teret és az Aradi vértanúk 

terét. 

                                                           
9 Francia Dóra Földrajz BSc hallgató, Szegedi Tudományegyetem - Természettudományi és Informatikai Kar  
10 Nagy Gyula tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem - TTIK, Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék 



 

 

IV. Fiatalok EUrópában Konferencia 

Pécs, 2017. november 24-25. 

Sopianae Kulturális Egyesület  

Tanulmánykötet 

 
 

90 

 

  A kutatás egyik célja megvizsgálni, hogy melyek azok a szempontok, amelyek egy 

köztér sikerességét, illetve sikertelenségét befolyásolják vagy okozzák. Komplex 

szempontrendszer alapján próbálunk választ találni arra, hogy egy közösségi tér mely adottságai 

jelentenek a használat szempontjából előnyt, és melyek válnak hiányosságukká. Ezzel nyitva 

lehetőséget a további, előremutató fejlesztéseknek. A másik célunk annak bemutatatása, hogy 

miként lehet a kiválasztott köztereket értékelni úgy, hogy összehasonlíthatóak legyenek. 

Emellett további célunk feltárni, hogy a kiválasztott köztereket kik használják, és milyen 

véleményt alkotnak az adott térről. A terepen végzett munka elengedhetetlen a hitelességhez, 

érvényességhez. 

 Szegeden két közterületet választottunk ki mintaterületként, az Aradi vértanúk terét és 

a Kálvária teret, ahol felmérést, megfigyelést végeztünk, melynek adatait helyben rögzítettük. 

A szubjektív vélemény megismerése céljából kérdőíves felmérésre került sor, „egyszerűen 

elérhető alanyok” felvételi módszer alapján. A két mintaterületen 150 – 150 embert kérdeztünk 

meg. A kérdőív a köztéri felmérésekhez alkalmazkodóan rövid volt, melynek kérdései a 

tényleges térhasználat időtartamára és módjára irányultak. A megkérdezettek véleményének 

megismerése céljából nyitott kérdést is feltettünk, mely a három leggyakrabban végzett 

tevékenység kifejtésére vonatkozott. Az adatokat egyszerű statisztikai módszerek segítségével 

feldolgoztuk, és az eredményeket komplex módon a kutatás témájához legjobban illeszkedő 

,,Star Model” ábrázolási módszerrel vizualizáltuk.  

 

2. A közterek általános jellemzői  

 

A köztér fogalmát a hazai és a külföldi szakirodalom is sokféleképpen értelmezi, ezért több 

különböző szempontrendszer alapján létrehozott definíciók léteznek meghatározására. 

Tanulmányunkban nem foglalkozunk a köztér fogalmának feltárásával, ehelyett inkább 

jellemzőire, funkcióira koncentráltunk. Először rövid történeti áttekintést teszünk, majd a 

közterek napjainkban betöltött szerepeit mutatjuk be.  

 

2.1. Történeti áttekintés 

 

A köztér megjelenése, kialakítása már az ókori kultúrákban is megjelenik. Az ókori 

Görögországban az agora, még az ókori Rómában a Forum Romanum a városok főtere, fontos 

kereskedelmi és társadalmi funkcióval rendelkezett. Ahogy Jan Gehl a híres dán építész és 

várostervező, a köztértervezés nagy mestere is vélekedik a kérdésről: „a városi tér évezredeken 

keresztül találkozóhelyként funkcionált az emberek számára és még mindig az egyik 

legfontosabb és legmegbecsültebb városi funkció.”1 A középkorban szintén a városok magját 

képezték a közterek, például itt zajlottak a kulturális események. A reneszánsz időszakában a 

közterek kialakításánál az antik kultúrából merítenek ötleteket, ezt tekinthetjük az agora 

továbbélésének.2 A XVIII. században indultak meg Nyugat-Európában a nagyobb átalakítások 

a városokban. Az egyik legnagyobb volumenűnek mondható Párizs belvárosának átépítése. Az 

egykori városmagot teljesen lebontották, volt, ahol teljes negyedeket alakítottak át, olyan céllal, 

hogy kiemeljék egy-egy emlékmű jelentőségét (ide sorolható a Notre Dame előtti tér). Azonban 

ezekkel a lépésekkel sok esetben negatív hatásokat értek el, mivel a tereket gyakran 

elidegenítették, rideggé váltak.3 A XIX. században a társadalmi élet már nem a széles, nagy 

kiterjedésű terekre koncentrálódott, hanem inkább a szűkebb utcákban való korzózás volt a 

jellemző.4 A XX. század korzói vagy a politikai rendszer terei fontos helyszínei voltak a városi 
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közélet számára. Ugyanakkor e század végére a városi terek használatában és a város 

felépítésében változások következtek be. A terek elvesztették történeti funkciójukat (mivel a 

piactér, templomtér-, vásártér már rég nem álltak a városi élet középpontjában). A közterek 

használata átalakult, új igények jelentek meg. Így például, felerősödik sportolásra, rekreációra 

való igény, e mellett a turizmus pedig a városok számára meghatározó tényezővé válik.5 

Napjainkban a köztér igen sokszínű, funkcióját és megjelenését tekintve is számos különböző 

fajtáját különíthetjük el, mely az egyes kultúrkörökben, országrészekben más- és más 

tartalommal telik meg. Az elmúlt évek városfejlesztési politikái az Európai Unióban kiemelt 

szerepet tulajdonított a köztereknek, egyre fontosabb szerepet tölt be a reprezentáció, a 

megjelenés. A közterek azonban ennek ellenére számos folyamat mentén átalakulóban vannak6, 

egyre inkább kommodifikálódnak, kommercializálódnak.7  

 

2.2. A közterek általános jellemzői, funkciói  

 

A települések közterei sok esetben közlekedési, áramlási csomópontként funkcionálnak, ahol 

emberek, információk, eszmék találkoznak.8 A mindennapi életünket tükrözik, és sokszor csak 

arra használjuk őket, hogy egyik pontból a másikba rövidebb úton jussunk el. Fontos 

megemlítenünk, hogy a köztér-funkción a közterek rendeltetését, használati lehetőségeit 

értjük.9 A kultúrával és a turizmussal rendelkező funkció is igen gyakori. Sok esetben a 

települések terein a helyi társadalom kultúrájával ismerkedhetünk meg, így például betekintést 

nyerhetünk az ott élők mindennapjaiba. A tereken lebonyolított rendezvények turisztikai 

vonzerővel bírnak, de vannak olyan közterek, amelyek már önmagukban elegendőek, mivel 

egyediségükkel látogatókat csábítanak oda.10 A közterek további funkciói a találkozás, pihenés, 

relaxáció, sportolás, olvasás, beszélgetés, közösségi érintkezés, kapcsolatok létrehozása és 

fenntartása, valamint a játszás is ide sorolandó.11 Azok a közterek tudnak jobban érvényesülni, 

és sikeresebbé válni, amelyeken minél több, említett funkció adta lehetőség megtalálható. 

 

3.  A Star Model felépítésének bemutatása 

 

Georgiana Varna várostervező alkotta meg a Star Model („Csillag Modell”) ábrázolási 

módszert, ez egy egyedien kialakított csillag diagram, amelynek öt fő ága van.12 Létrehozásakor 

figyelembe vette, hogy más kutatók milyen irányból közelítették meg a köztér jellemzőit, mi 

alapján definiálták. Ezek összesítéseként alakította ki saját öt fő szempontját, amelyek alapján 

vizsgálta a köztereket: a fizikai minőség, a köztér szórakoztató képessége, a civilizált környezet, 

a köztér tulajdonviszonyai és a terület kontrolláltsága. Ezek modellje értelmében 

kölcsönhatásban állnak, és befolyásolják egymást.   

 

3.1. A köztér fizikai minősége 

 

Az első szempont a köztér fizikai minősége, amely a nyilvános hely fizikai jellemzőire utal az 

épített környezet részeként, két szintből (makro- és mikrotervezés) áll. A makrotervezés egy 

tágabb értelemben vett értelmezés, ebben az estben nem magát a közterületet vizsgáljuk, hanem 

a városban kialakított szerepét.13 Fontos befolyásoló tényező, hogy hol helyezkedik el a 

közterületünk a városon belül, mennyire megközelíthető, és vannak-e fizikai akadályok, mint 

például a kerítések, bokrok. A központi jelleg sok előnyt kínál egy adott területnek, mivel 

sokkal többen fordulnak meg, így dinamikusabb, és vonzóbb az emberek számára. A 
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makrotervezés másik alappillére, hogy a tér autóval, tömegközlekedéssel, kerékpárral, és 

gyalogosként egyaránt jól megközelíthető legyen. Abban az esetben, ha egy köztér olyan helyen 

helyezkedik el, amely nehezen megközelíthető, ez a központi jelleg hiányára is utalhat. A fizikai 

akadályok, mint például a kerítések, kapuk, óriási bokrok nagyban befolyásolják egy köztér 

észlelhetőségét, ami egyes esetekben pedig társadalmi csoportok kirekesztését eredményezi. A 

„Hogyan varázsoljunk ujjá egy közteret? Kézikönyv jól működő közösségi terek 

létrehozásához” című szakkönyvben a következőket olvashatjuk a megközelíthetőségről és 

kapcsolatáról:„A sikeres köztér könnyen elérhető és látható. Területe jól körbejárható, így 

különféle részeit egyszerű megközelíteni és használni. A megközelíthetőséget fizikai jellemzők 

(például egy boltokkal szegélyzett utca érdekesebb és általában biztonságosabb a sétára, mint 

az olyan, ahol csupasz falak vagy egy üres telek mellett kell elhaladni) éppúgy befolyásolják, 

mint az észlelhetőség (például, ha a köztér már messziről látható).”14 

 A mikrotervezés kisebb léptékű, és magára a közterületre koncentrálódik, annak belső 

viszonyaival foglalkozik. A mikro lépték segítségével a hálózati és városi szöveti kapcsolódás 

helyett a belső csomópontok, azok elhelyezkedését, annak elemeit, összetevőit vizsgáljuk.  

A köztér legfontosabb elemei közé tartoznak a megfelelően kialakított ülőhelyek. Ez 

utóbbiak általános követelményei, hogy jól pozícionáltak, kényelmesek legyenek idősek, 

gyerekek számára egyaránt, megfelelő háttámasszal rendelkezzenek, és maradásra csábítsák az 

áthaladókat. Megkülönböztetünk elsődleges és másodlagos ülőhelyeket. Elsődleges 

ülőhelyeknek számítanak általában a városi padok, székek és kávézók ülőhelyei. Ezek 

kényelmesebbek, támlás és karfás bútorok. A jól elhelyezett üléseken kívül azonban szükség 

van másodlagos ülőhelyekre is, olyan helyekre, ahol az emberek spontán módon tudnak leülni, 

megpihenni. Ide sorolhatóak: például a szökőkutak, oszlopok, nagyobb kövek. Egy jól 

megtervezett, kialakított köztéren mind a kettő előfordul.15 Az ülőhelyek mellett fontos, hogy 

látnivalókkal is rendelkezzen a tér. Ha a hely különleges attrakciókkal, (például érdekes 

építészeti és művészeti alkotások, vízfelület, természeti környezet) rendelkezik, akkor 

természetes igény, hogy mindezt látni lehessen. 

A mikrotervezéshez tartozik még, hogy megvizsgáljuk, milyen állapotban vannak az 

utak, tehát könnyen bejárható-e terület. Egyes fizikai akadályok jelenléte (bukkanók) 

megnehezíthetik az idősek, mozgáskorlátozottak, és gyerekek számára a közlekedést. A mai 

társadalomban az emberek szinte egész nap ülnek, munkahelyükre vonaton vagy autóban ülve 

jutnak el, majd az irodában töltik a napjuk nagy részét. Ha városainkban speciális tereket, 

létesítményeket hozunk létre, elősegítjük, hogy az emberek minél többet mozoghassanak a 

szabadban. Emiatt a játszóterek, séta- görkorcsolyautak, leküzdendő akadályokkal teli 

tematikus játszóterek kialakítása rendkívül fontos, és minél több lehetőséget nyújt egy köztér 

az aktív kikapcsolódáshoz, annál sikeresebb.16 

 

3.2. A köztér szórakoztató képessége 

 

Az ember szociális lény, szüksége van más emberek társaságára, és egy jól kialakított köztér 

kielégítheti ezeket az igényeket.17 Jan Gehl szerint a várostervezőknek nem csupán az a 

feladatuk, hogy megteremtsék a gyaloglás és kerékpározás megfelelő feltételeit. A munkájuk 

kiterjed arra is, hogy olyan élő tereket hozzanak létre, amelyeket az emberek különböző 

csoportjai használnak, közvetlen kapcsolatba kerülnek a környező közösséggel.18 A köztér 

szórakoztató képességének jellegzetessége az élénk közélet, amely széleskörű aktivitásokban 

(például futás, játék, sétálás, kerékpározás) mutatkozik meg. Ha az emberek jól érzik magukat, 



 

 

IV. Fiatalok EUrópában Konferencia 

Pécs, 2017. november 24-25. 

Sopianae Kulturális Egyesület  

Tanulmánykötet 

 
 

93 

 

máskor is visszamennek, valamint ösztönöznek másokat, hogy csatlakozzanak hozzájuk, ennek 

köszönhetően egy öngerjesztő folyamat alakul ki. A köztéren zajló élet szoros kapcsolatban áll 

a tér minőségével (1. ábra), „A grafikon a külső tér minősége és a kinti aktivitások közti 

összefüggést mutatja. A külső tér minőségének javulása főként a fakultatív tevékenységekre 

van kedvező hatással. A megnövekedett aktivitási szint pedig gyarapítja a társas tevékenységek 

számát.”19  

 

1. ábra: A külső tér minősége és a kinti aktivitások közti összefüggés 

Figure 1.: The connection between activities and the physical quality and configuration of 

spaces. 

 
 

Forrás: Jan Gehl (2014): Élhető városok. TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Szakkönyvkiadó. 21.old. 

 

3.3. A civilizált környezet 

 

A civilizált környezet a köztér általános tisztaságát jellemzi, beleértve azokat az elemeket is, 

amelyek kulcsfontosságúak ahhoz, hogy egy köztér „hívogató”, barátságos, vonzó legyen 

(parkosított területek és az utcabútorok állapota, zöld területek, nyilvános illemhely megléte, 

világítás). Manapság a városok és különösen azok központjai általában fenyegető jellegűvé 

váltak: piszkos, nappal zsúfolt utcák, éjszaka pedig hajléktalanok jelenléte, rosszul karbantartott 

épületek, graffiti, szemétkupacok, rossz kivilágítottság. Ezek a tényezők mind befolyásolják az 

adott területen lévő közteret is. Ez egy rossz körforgás kezdetét képezi, hiszen negatív kép 

alakul ki az emberekben, a személyes biztonság alapérzése inog meg bennük, így inkább 

elkerülik az adott teret. Az élet és az emberek jelenléte tesz vonzóvá egy közteret, de ha azt 

mindenki elkerüli, ez a köztér sikertelenségét okozza. Ezért rendkívül fontos a negatív hatások 

időbeni kiküszöbölése, és a folyamatos monitoring.  
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3.4. A köztér tulajdonviszonyai 

 

A civilizált környezet fenntartásához szükséges, hogy tisztázottak legyenek a hatás- és 

feladatkörök, illetékességi viszonyok, egyszerűbben, tisztában kell lennünk azzal a fontos 

kérdéssel, hogy „kié itt a tér”? A felügyelet és a fenntartás kérdése a 2011. évi CLXXXIX. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is előkerül, amely a fenntartási 

feladatokat az önkormányzatokra ruházza. A köztereknek ugyanakkor nem minden része 

önkormányzati tulajdon, illetve vannak részei, melyeket az önkormányzat bérbe ad. Ezek a 

fenntartás kérdéskörében, főleg egy sokat használt, gyorsan amortizálódó köztér esetében 

kulcsfontosságúak. A tulajdonviszonyok szempontjából azt vizsgálhatjuk, hogy ki az, aki a 

tulajdonjoggal rendelkezik, az adott terület felett. A tulajdonjog alapján a jogállás a teljesen 

nyilvánostól a teljesen privát kézben levőig változhat. Több tanulmány értekezik a privát és 

köztér viszonyáról, mely jelen tanulmány szempontjából csak kis mértékben releváns, így 

ennek bővebb kifejtésétől eltekintünk. A kutatásban köztér, nem tiszta köztér és privát tér 

fogalmakat használunk. A köztér az a közösség által teljesen szabadon használható tér, mely a 

közösség tulajdonában, köztulajdonban áll, használata nem korlátozott. A köztulajdonon az 

állami, fővárosi, önkormányzati kézben levő területeket értjük. Ide tartoznak akár a 

vidámparkok, állatkertek, strandok, azonban, hogy ezeket igénybe vegyük fizetnünk kell értük, 

így ezeket nevezzük nem tiszta köztereknek.20 Georgina Varna azt tekinti az optimális 

állapotnak, ha egy területről teljes mértékben hiányzik a privát terület. Ez részben ellent mond 

a köztér fizikai minőségénél tárgyalt optimális helyzetnek, miszerint a boltokkal, kávézókkal 

szegélyezett téren, utcán szívesebben tölti el az idejét az ember. Ahhoz, hogy ezt az 

ellentmondást feloldjuk, meg kell vizsgálnunk, a köztér tulajdonviszonyait érintő esetleges 

szélsőségeket. Így megérthetjük, hogy a Star Model miért eszerint osztályozza ezt a 

szempontot. Ha feltételezzük, hogy egy köztér minden egyes területe magántulajdonban van, 

és a látogató valamelyik szolgáltatást használja (például étterem, kávézó, büfé), akkor számára 

a terület „zártabbá” válik. Hiszen a köztéren való tartózkodásáért valamely szolgáltatást meg 

kell vásárolnia. Amennyiben pedig teljes mértékben hiányoznak a területről a 

magántulajdonban lévő szolgáltatások, az nem egyértelműen jelenti a köztér funkció 

nélküliségét, mivel egyéb funkciói (például sportpálya, játszótér, találkozási pont) is lehetnek. 

 

3.5. A terület kontrolláltsága 

 

A civilizált környezetnél már szó esett róla, mi történik a köztérrel, ha a városi környezet 

romlásnak indul. A városi társadalom a bűnözés melegágya, egyfajta gócpontok alakulnak ki 

ott, ahol nagymértékű a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenség. A biztonságérzet elvesztése 

után, a területet kamerákkal, úgynevezett szadista utcabútorokkal (például karfák a padokon, 

hogy ne lehessen elfeküdni, bukkanók gördeszkások ellen) jelzésekkel, rácsokkal próbálják 

kontrollálni. Ezeken a területeken a sűrűn megforduló rendőrség, polgárőrség még jobban a 

biztonságérzet hiányáról és félelemről árulkodik a városban. Minél kevesebb szigorító 

eszközökkel találkozunk, annál biztonságosabb a terület.  

 

4. A Star Model alkalmazhatósága a köztér vizsgálatoknál 

 

A modell hasznos a tervezési folyamatoknál, a nyilvános terek létrehozásánál támogatást nyújt. 

Előnye, hogy pontosan megmutatja, hogy mit kell fejleszteni, mire van szüksége a köztérnek. 



 

 

IV. Fiatalok EUrópában Konferencia 

Pécs, 2017. november 24-25. 

Sopianae Kulturális Egyesület  

Tanulmánykötet 

 
 

95 

 

Ellenőrzésképpen is alkalmazhatjuk, a kapott eredmények alapján pedig javíthatunk a 

helyzeten. A módszer megítélésünk alapján jó lehetőséget kínál a közterek összehasonlítására.  

 

4.1. A felmérések számszerűsítése 

 

Georgiana Varna tanulmányában egy, egytől ötig terjedő skálarendszert alakított ki.21 Az ötös 

felé haladva egyre sikeresebb a köztér, pozitívabb tulajdonságokkal rendelkezik a vizsgált 

szegmens tekintetében. Minden egyes szemponton belül felsorolt tulajdonságaira a köztér egy 

osztályzatot kap (skálarendszer alapján). A csillag egy-egy ágának, azaz adott szempont végső 

eredményét pedig az alá tartozó tulajdonságok osztályzatainak számtani átlaga fogja megadni. 

 A fizikai környezet esetében az egyik tulajdonságnál, a megközelíthetőségnél (járművel, 

gyalogosként, kerékpárral) ötös értéket fogja kapni a köztér, ha minden égtáj felől 

megközelíthető, négyest, ha három-, hármast, ha kettő-, kettest, ha egy égtáj felől, és egyest, ha 

egyáltalán nem megközelíthető. Abban az esetben, ha a téren nem található fizikai akadály, 

akkor ötös osztályzatot, ha viszont olyan akadály van jelen, amely nem átlátható és magasabb 

az átlag-emberi magasságnál, akkor a legalacsonyabb osztályzatra tesz szert. Az ülési 

lehetőségeket figyelembe véve, ha egyenlő távolságra helyezkednek el a padok egymástól, és 

kényelmesek, valamint másodlagos ülési alkalmatosság is jelen van, akkor a legnagyobb 

osztályzatot adjuk. Abban az esetben, ha egyáltalán nincs hova leülni, egyest kap. Fizikai 

környezetnél a következő tulajdonság esetében megvizsgáljuk, hogy milyen állapotban vannak 

az utak, könnyen bejárható-e a terület, és akadnak-e fizikai akadályok. Az ötös osztályzatot 

kapja, ha minden rendben van, és egyest, ha az utak kevesebb, mint 25%-a van jó állapotban. 

Fontos tulajdonsága még, hogy az adott köztéren milyen lehetőségek vannak az aktív 

kikapcsolódásra. Ha több mint 3 különböző „elem” található, amelyek lehetőséget nyújtanak 

erre, akkor a legnagyobb értéket kapja. 

 A civilizált környezet, és a terület kontrolláltsága ehhez hasonlóan számítható ki, az 

előző fejezetben tárgyalt tulajdonságaikat vesszük figyelembe. A civilizált környezetnél a 

parkosított területek és utcabútorok fenntartását, állapotát, a zöld területek gondozását, az 

illemhely jelenlétét, állapotát, és a kivilágítottságot osztályozzuk. A terület kontrolálltságánál a 

kamerák, jelzések jelenléte vagy azok hiánya adja meg a végső eredményünket. E csoportba 

tartozik továbbá a már említett, a szerző, Georgiana Varna által kirekesztő (mivel csak 

nehezebben és nem mindenkinek és minden célra használható) és nem humánus jellegűként 

értelmezett, és emiatt szadista utcabútoroknak hívott használati tárgyak jelenléte vagy hiánya 

is.  

 A csillagunk negyedik ágát a köztér tulajdonviszonyai adják meg. Az előző fejezetben 

szó esett róla, miért kapja a legnagyobb osztályzatot, ha teljesen nyilvános kézben van az adott 

közterünk. Abban az esetben pedig, ha teljesen magántulajdonban van, akkor egyes értékben 

részesül. 

 Az utolsó ágat a köztér szórakoztató képessége adja meg. Ebben az esetben a köztéren 

folytatott aktivitások (áthaladás, séta, ácsorgás, ülés, kerékpározás, kocogás, játék, evés, ivás, 

kutyasétáltatás, kisgyerekkel/babával sétálgatás) száma adja meg a végső eredményt. A 

szórakoztató képesség a legnagyobb értéket kapja, ha minimum kilenc tevékenység folyik az 

adott köztéren a felmérés idejében, egyes osztályzatot pedig akkor, ha csak egy aktivitás 

figyelhető meg.  
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5. A felmérés eredményei 

   

Amikor megfigyelünk egy teret, azt is megtudjuk, hogy valójában kik, mire és hogyan 

használják. A két kiválasztott mintaterületen fél éven keresztül (2017. szeptember-2018. január) 

sokszor megfigyelést, területbejárást végeztünk, annak érdekében, hogy minél átfogóbb képet 

kapjunk a területekről. A Star Model felépítéséhez először a fizikai minőséget vizsgáltuk meg. 

Az Aradi vértanúk tere Szeged szívében, a belvárosban helyezkedik el, még a Kálvária tér a 

szigorú értelemben vett belvároson kívül található (2. ábra). Azonban mind a két tér kedvező 

fekvésű, könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel, személygépkocsival, kerékpárral és 

gyalogosként is. A területeken kisebb fizikai akadályokkal találkozunk, az Aradi vértanúk 

terénél korláttal, kerítéssel, míg a Kálvária téren bokrokkal, de mind két esetben ezek 

alacsonyak, és könnyen átláthatóak. A mikrotervezésnél először az ülési lehetőségeket mértük 

fel. A Kálvária téren a padok messze találhatóak egymástól, nem jól pozícionáltak, nem 

kényelmesek és kevés a másodlagos ülési alkalmatosság, így ez a köztér csak kettes 

osztályzatban részesült. Ezzel ellentétben az Aradi vértanúk terén a padok fel vannak újítva, 

frissen festettek, egyenlő távolságra helyezkednek el egymástól és kényelmesek. Másodlagos 

ülési alkalmatosságok is jelen vannak, így a legmagasabb osztályzatot kapta. Az utak állapotát 

tekintve, illetve a tér könnyen bejárhatóságát nézve, az Aradi vértanúk tere jobban „szerepelt”, 

mint a Kálvária tér, ahol az utak kevesebb, mint fele van csak jó állapotban. Egyik tér esetében 

sem találkozhatunk olyan sok „elemmel”, amelyek lehetőséget nyújtanak az aktív 

kikapcsolódásra. A Kálvária téren csak egy rossz állapotban levő játszótér található, ami 

felújításra szorul. Az Aradi vértanúk tere esetében a fizikai minőség végső eredménye a 4,4 (3. 

ábra), a Kálvária térnél pedig a 3,5 (4. ábra). A terekről szinte teljesen hiányoznak az attrakciók, 

amelyek odavonzzák az embereket, és maradásra biztatják őket.  

 

2. ábra: A mintaterületek elhelyezkedése 

Figure 2.: Locations of public spaces  

 

 
Forrás: saját szerkesztés Google maps alapján 

 

Az egyéni felmérések mellett a szubjektív vélemények megismerése céljából kérdőíves 

felmérést is végeztünk, amelyben az egyik kérdésnél az utcabútorok (padok, szemeteskukák, 
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kerékpártárolók) állapotát és mennyiségét kellett értékelni egytől ötig terjedő skálán. Ötös érték 

jelentette, hogy kiváló, négyes a nagyon jó, hármas az elfogadható, kettes a rossz, és egyes 

pedig a nagyon rossz. A kérdőíves felmérés egyfajta visszajelzésként is szolgált. 

Összehasonlításképpen az Aradi vértanúk terén a megkérdezettek a padok mennyiségére, 

legnagyobb százalékban a nagyon jó választ adták (47%-a), míg a Kálvária téren ugyan erre a 

kérdésre a kitöltők legnagyobb százalékban az elfogadhatót jelölték (közel 50%-a). A padok 

állapotára a kitöltők legnagyobb százalékban a kettes értéket adták meg a Kálvária téren (35%), 

amíg az Aradi vértanúk terénél pedig az elfogadhatót jelölték meg legtöbben (44%). A 

megkérdezettek véleménye szerint mind a két tér esetében a kerékpártárolók állapotán, és 

mennyiségén kellene változtatni. 

 A következő szempont a civilizált környezet, mind a két tér esetében azért csökkent a 

végső eredmény, mert nem rendelkezik nyilvános illemhellyel. A Kálvária téren a végső érték 

2,5, ennek okai, hogy a vandalizmus jelen van (graffiti), törött dolgok, rosszabb állapotban levő 

szemeteskukák, amik túl vannak telítve. Megviseltebb terület, de legnagyobb hátránya, hogy 

rossz a kivilágítottsága, ami egyes térhasználati konfliktusokhoz is vezet. Az emberekben már 

kialakult a Kálvária térről egy rossz benyomás, ami tükröződik abban is, hogy nem érzik 

magukat biztonságban a téren. Az Aradi vértanúk terénél néhány rész van csak, ami kevésbé 

kivilágított, a zöld területeket gondozzák, a terület tisztán van tartva.  

 A terület kontrolláltságánál mind a két tér kiemelkedő végső eredményt produkált (4,3). 

A Kálvária téren egyáltalán nincs kamera, nem található szadista utcabútor, és csak két 

tevékenységet tiltó jelzés van kihelyezve (például a kutyát bevinni tilos tábla). Az Aradi 

vértanúk terének kevesebb, mint fele áll megfigyelés alatt kamerákkal, és ahol vannak, nehezen 

észrevehetőek, valamint egy viselkedést tiltó jelzés található. Az előző fejezetben szó volt róla, 

hogy ezeknek a tárgyaknak a jelenléte a biztonságérzet hiányára utal, és negatív hatásuk van a 

külföldi szakirodalom alapján. A kérdőívezés során viszont azt tapasztaltuk, hogy az emberek 

itthon igényt tartanának a nagyobb kontrolálltságra, a sűrűbben járőröző polgárőrökre. Ez főleg 

a Kálvária térhez köthető, hiszen például a rossz kivilágítottság miatt is gyakori a hajléktalanok, 

vagy az utcai bandák jelenléte. A köztér tulajdonviszonyai esetében, azért magas mind a két 

területre a kiszámított érték, mivel nagyon kis részük van magántulajdonban. Mind két területen 

csak egy privát kézben levő büfé található. 

 A köztér szórakozató képességének felmérése különböző időjárási viszonyok mellett, 

és más napszakokban történt. Minden esetben a felmérés ideje tíz perc volt, ez idő alatt 

jegyeztük fel a téren folyó tevékenységeket, aktivitásokat. Ezek alapján osztályoztuk le az adott 

napszakot, a napi átlag pedig a három felmérésből (délelőtt, délután, este) kapott osztályzatok 

számtani átlaga. A végső eredményünket pedig a napi átlagokból számítottuk ki. A Kálvária tér 

Szeged város egyik legnagyobb köztere, sokkal nagyobb az Aradi vértanúk terénél mégis jóval 

kevesebb ember fordul meg itt, ezt legfőképpen ez eddigiekben felsorolt problémák okozzák. 

A felmérésekből és a kérdőívekből is kiderült, hogy mind a két tér esetében probléma, hogy 

főleg csak áthaladásra használják, hiányoznak az attrakciók, amelyek odavonzzák az 

embereket, és maradásra biztatják őket. Az Aradi vértanúk terét még legfőképpen találkozási 

pontként használják. Ugyanakkor mind két tér esetében szükséges egy átfogó attrakció-

fejlesztés és felújítás. A céltudatos fejlesztések érdekében tudnunk kell, mely társadalmi 

korosztályt célozzuk meg. Ennek következtében kérdeztük meg a kérdőívet kitöltőket, hogy 

melyik évben születtek. Az Aradi vértanúk terén az átlagos születési év az 1995 volt, míg a 

Kálvária téren az 1987. Okai, az Aradi vértanúk tere közelében találhatóak az egyetemi 
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épületek, iskolák, kollégiumok, míg a Kálvária tér közelében pedig egy kórház, illetve egy 

szakgimnázium.    

 

3.ábra: Az Aradi vértanúk terére kialakított Star Model  

Figure 3.: The Star Diagram for the puplic place created at Aradi vértanúk tere 

 

 
Forrás: a felmérések alapján saját szerkesztés 

 

4. ábra: A Kálvária térre kialakított Star Model 

Figure 4.: The Star Diagram for the public place created at Kálvária tér 

 

 
Forrás: felmérések alapján saját szerkesztés 

 

6. Összefoglalás 

 

Tanulmányunkban a felmérések során kapott eredmények komplex módon a kutatás témájához 

legjobban illeszkedő ,,Star Model” ábrázolási módszerrel kerültek közzétételre. Az eddigi 

eredmények alapján megállapítható, hogy mind a két tér kedvező fekvésű, könnyen 
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megközelíthető járművel, gyalogosként és tömegközlekedéssel is. Ugyanakkor a 

felmérésünkből és a kérdőívből kapott válaszokból is kiderült, hogy csak áthaladásra használják 

a tereket. A Kálvária tér Szeged város egyik legnagyobb köztere, sokkal nagyobb az Aradi 

vértanúk terénél, ennek ellenére mégis jóval kevesebb ember fordul meg itt. Ennek okai 

lehetnek, hogy nem rendelkezik minőségi zöldfelületekkel, továbbá az utcabútorok leromlott 

minősége, és a rossz kivilágítottság, mely tényezők egyes térhasználati konfliktusokhoz is 

vezethetnek. Az emberekben már kialakult a Kálvária térről egy rossz benyomás, ami 

tükröződik abban is, hogy nem érzik magukat biztonságban a téren. Az Aradi vértanúk tere 

ugyan jobban „teljesített” az utcabútorok minősége, a civilizált környezet tekintetében. 

Ugyanakkor itt is hiányoznak az attrakciók, amelyek odavonzzák az embereket, és maradásra 

biztatják őket. Mind a két tér esetében szükséges egy átfogó attrakció-fejlesztés, és felújítás.  
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Gyöngyösi Kata Klára11 

 

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ KÖZIGAZGATÁSI 

BERENDEZKEDÉSÉNEK EGYIK ALTERNATÍVÁJA ÉS A BELGA 

MODELL 

 
AN ALTERNATIVE ADMINISTRATIVE OF EUROPEAN UNION AND THE BELGIAN 

MODEL 

 

ABSTRACT 

 
In my paper I was examining the possibilities of an alternative administrative structure in the European 

Union. My initital hypothesis is that a fedarational model ‒United States of Europe ‒ could be the 

solution for the social, political, economical problems of the Union. The first part of my study presents 

the history of European integration and the different models of the integration from the beginning: 

federation or confederation, centralization or decentralization. By these issues that still exists nowadays 

and by the presentation of regional policy I highlighted the necessity of decentralization and granting of 

local self-government rights need. To proof my statement, secondly, I studied the different types of 

autonomies: personal, territorial, cultural and political autonomy. Having studied these terrritories in 

detail we can get a clear picture about the possible toolbar of a new administrative model. Further, the 

Belgian historical overview and insight could help us to understand how the bipolar system was 

developed and is operated in a balanced way from cultural and economic point of view.  Presentation 

and analysis of the current trends ‒ nation-states, the institutions of the European integration and the 

political and cultural autonomy intetion of different areas ‒ was essential to get a complete picture of 

the current situation in Europe. 

 

 

1. Bevezetés 
 

A XIX.-XX. században számos nemzetállam alakult Európában, új országok jelentek meg a 

térképen a különböző háborúkat lezáró békekötések következtében, melyek több kisebbség egy 

közigazgatási térré formálásával keletkeztek, vagy szétszakítottak nemzetiségileg egy egységbe 

tartozó területeket is. Ezeknek köszönhetően természetesnek mondható az a jelenség, hogy 

bizonyos államok területén megjelentek a kulturális, területi, közigazgatási autonómiára vagy 

szeparációra irányuló törekvések. Azonban a XX. század második felében egy másik trend volt 

kibontakozóban: az egyesülés, az integrálódás ideája, amiben a béke és a gazdasági biztonság 

garanciáját látták. Ennek következtében az európai nemzetállamok elkezdtek egymás felé 

nyitni, gazdaságilag egymás felé közelíteni az egységesítés terén: preferenciális kereskedelmi 

övezet, szabadkereskedelmi zóna, közös piac, vámunió, egységes belső piac. Mind ezek 

érdekében határok tűntek el, közös álláspontokat hoztak, szabványok kerültek kialakításra. 

Természetesen ezek nem jöhettek volna létre a szükséges intézményi háttér nélkül, ahol szintén 

az együttműködés, a több ponton való összekapcsolódás volt az elsődleges. 

Ugyanakkor még mindig jelen voltak Európában azok a közösségek, akik továbbra is 

igényelték volna saját területi, igazgatási autonómiájukat, hiszen akkor saját jogon vehettek 

                                                           
11 Gyöngyösi Kata Klára Ph.D.-hallgató, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Doktori 

Iskola 
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volna részt az integráció kialakításában, fenntartásában, saját véleményt formálhattak volna 

saját delegáltjaikon keresztül és nem csak egy nagyobb birodalom részeként. 

Szükség van mindenáron a nemzetállamokra, vagy békésebb lenne egy széttagoltabb, de 

kulturális aspektusból nyugodtabb Európa, ahol lehetne külön Skócia, Wales, Erdély, 

Székelyföld, Katalónia? Szükséges az európai egységesülés korában területi és politikai 

autonómiák kiharcolására és létrehozására, amikor úgyis az a végső cél, hogy egy nagy, 

egységes politikai integráció szülessen, vagy csak elégséges lenne egy „Európai Egyesült 

Államok” létrehozása a ma ismeretes regionális politika kiteljesedésével? Tanulmányomban az 

Európai Egyesült Államok elképzelésnek lehetséges alapjait vázoltam fel, három fő pillére az 

autonómia, a föderális berendezkedésű államigazgatás -mint Belgium- és az Unió regionális 

politikája. Ezek mentén igyekszem igazolni azt, hogy az amerikai modellt látva egy esetleges 

Európai Egyesült Államok rendszere nem veszélyeztetné a nemzeti sajátosságokat. Ha 

megadjuk az önkormányzás jogát ezeknek a területileg egységes nemzetiségeknek és ötvözzük 

a regionális politikai eszközeivel, talán egy hatékonyabb, kevésbé központosított európai 

közösséget teremthetnénk, ahol eltűnne a kulturális különbségek és elnyomás okozta belső 

feszültség és minden európai egység a közös, együttes gazdasági fejlődésre, fellendülésre 

törekedhetne. 

 

2. Az Európai Unió aktuális problémái 
 

Sokan az európai integráció főpróbájaként nevezik a jelenlegi időszakot, hiszen most derül ki, 

hogy az elmúlt 60 évben kiépült rendszer mennyire életképes válság-helyzetben. A 2008-as 

gazdasági krízis és a 2011-ben kezdődött, napjainkra felerősödött migráns-válság némileg 

rendkívüli módon megosztottá tette az Európai Unió és tagállamainak politikusait, képviselőit, 

polgárait.  

2008-ban az Európai Unió zöld könyvet2 adott ki a területi kohézióról, melynek 

kulcsszavai és gondolatai közt szerepel az együttműködés, az összetartás az állami és 

magánszféra szereplői közt, a megerősödés. Véleményem szerint, azonban a teljes visszaállítás 

helyett az az európai integráció felépítésének, berendezkedésének és további lépéseinek 

újragondolása következik.  

A 2000-es évek, autonóm kérdésekhez köthető eseményei, mint a katalán autonóm 

statútum reformja vagy a 2014-es skót függetlenségi referendum világosan rávilágítanak arra, 

hogy Európa népcsoportjainak kérdései nincsenek tisztázva. Ezt mutatja az említett belga 

feszültség is, továbbá a 2016-os Brexit. Ezeket elnézve meggondolandó lenne, hogy az európai 

integráció hatékonyabb, a fejlődés fenntarthatóbb lenne-e, ha eltűnnének a nemzetállami 

egységek és helyükbe helyi önigazgatási joggal rendelkező régiók lépnének és a nemzetállamok 

szuverenitása regionális és európai szintre kerülne át. A 2017. márciusában kiadott Bizottsági 

Fehér Könyv is a reform iránti igényt támasztja alá. 

 

3. Európai integráció 
 

Az európai integráció több, mint 60 éves múltra tekint vissza. Kialakulása során számos 

problémával, konfliktussal nézett szembe, mire elérte mai kinézetét: 28 tagállam, számos közös 

szakpolitika, közös szabványok és szabályzatok, saját pénznem, saját „személyiség”. 

Ugyanakkor még nem tekinthetjük ezt az állapotot az Unió végállomásának. Több féle válasz 

létezik a „hogyan tovább?” kérdésre. Egy dolog biztos, mindegyik irányzat az európai térség 
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gazdasági, társadalmi stabilitására, fellendülésére, az uniós polgárok magas fokú 

elégedettségére törekszik, a kérdés csak az, hogy melyik irányzat lenne a legjobb, kinek van 

igaza. 

A XX. század második felében, a II. világháborút követően Európában elindult az 

újjáépítés, melyek különböző ideológiákkal párosultak. Többen úgy gondolták, hogy a 

renoválás mellett az is feladatuk, hogy a jövőre nézve biztosítsák a fenntarthatóságot és 

stabilitást mind a gazdaság, mind a béke területén. Ennek a gondolkodásnak a mentén kezdett 

el kialakulni a mai Európai Unió.  

A kezdetekben többen többféleképpen képzelték el ezt az integrációt, az viszont biztosnak 

tűnt a legelején, hogy nem tudják egyből megvalósítani a politikai uniót a nemzetállamok 

megszüntetésével. Az integrációs elméletek közül négyet emelnék ki: föderalizmust, 

realizmust, neofunkcionalizmust és funkcionalizmust. 

A föderalizmus célja a teljes politikai unió, a nemzetállamok megszüntetésével. Az 

irányzat gondolkodói, támogatói úgy gondolták, hogy a béke záloga a nemzetállamok 

struktúrájának megbontása. Közéjük tartozott a híres olasz politikus, az európai integráció 

meghatározó alakja, Altiero Spinelli is.3 A föderalizmus elképzelése és a regionalizmus ideája 

céljaikat tekintve megegyeznek: egy olyan európai közösség létrehozása, melynél a 

nemzetállami szint szerepe csökken, vagy akár teljesen el is tűnik a szupranacionális és 

szubnacionális szintű igazgatás bevezetésével.4 Ez az irányzat alapvetően az Európai Egyesült 

Államok, vagyis egy európai szövetségi állam tervét hordozza magában.5 

A másik elmélet a realizmus, melynek szintén a politikai eszközökkel való integrálódás a 

célja, de ezt az állami struktúrák megőrzésével, azok megerősítésével képzeli el. A föderalista 

irányzat ellentétének is tekinthetjük, melynek egyik fő gondolata az európai államok 

szövetsége, vagyis az államszövetségi vagy konföderációs berendezkedés, melynél a 

tagállamok megőriznék saját szuverenitásukat és csak bizonyos szakpolitikák kapcsán 

engednek belőle a szövetségi szintre delegálással. A jelenlegi Európai Unió egy ilyen 

államszövetség struktúráját mutatja. 

Az irányzat egyik fő alakja, a francia elnök, Charles de Gaulle, aki a kormányköziségben 

és az erős nemzetállamokban látta az európai integráció jövőjét. Szerinte Európa az őt alkotó 

nemzetektől erős, és az országok megerősítése szükséges ahhoz, hogy Európa újra erős legyen. 

Az irányzat másik nagy képviselőjének volt mondható a „Vaslady”6, Margaret Thatcher, 

egykori brit miniszterelnök. 

A funkcionalizmus, ahogy a realizmus is, az integrációt alkotó államok megerősítését 

szorgalmazta, de gazdasági eszközökkel. A funkcionalisták, mint David Mitrany, úgy 

gondolták, hogy a II. világháború után az európai országoknak feladatorientált, laza, nemzetek 

közötti szerveződésekre, szakmai jellegű szervezetekre van szükségük. Az irányzat elnevezése 

is mutatja, hogy a funkciókat tartották szem előtt. Ugyanakkor ez inkább csak egy megközelítés 

módnak mondható, nem egy kiforrott politikai vagy gazdasági elméletnek.7 

A neofunkcionalizmus egy államokat meghaladó, szupranacionalitást támogató irányzat, 

mely a gazdaságot helyezte előtérbe. Az irányzat gondolkodói, köztük Ernst B. Haas, egy 

regionális integrációban gondolkodtak. Az 1970-es évekig ez volt a vezető irányzat, melyre az 

integráció hivatalos elméleteként tekintettek. A neofunkcionalizmus a funkcionalista irányzat 

politikai szempontú, továbbfejlesztett változata, ami szerint nem csak a meglevő funkciók 

fontosak, hanem az egységesülés tudatos irányítása. Ehhez az irányzathoz tartozik a „spillover” 

fogalma is, mely tovább gyűrűzést jelent. E szerint az elindított folyamatok automatikusan 

átterjednek más területekre is, így kialakítva az integrációt.8 
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4. Autonómia 
 

Az önkormányzatiság, az önrendelkezés igénye már a rendi-feudális társadalomban is 

megjelent és intézményesült is a független városi önkormányzatok, céhek, egyetemi 

autonómiák formájában. Ezek voltak az akkori társadalom legalapvetőbb szerveződési formái.9 

Feladatuk a közfunkciók, közszolgáltatások ellátása és közösségszervező szerepet is játszottak 

a társadalom életében. A XIX. században az önkormányzáshoz való jog, mint demokratikus 

alapjog öltött testet. Megkezdődött a tipologizálása, és különbséget tettek alkotmányjogi 

decentralizáció, teljes decentralizáció, csonka decentralizáció, közigazgatási decentralizáció és 

végrehajtási decentralizáció között. A különbség természetesen a központi hatalomtól 

átengedett funkciókban rejlik.10 

A XX. században a tételes nemzetközi jog semmilyen formában nem kötelezi az államot 

területi autonómia vagy más speciális státusz létesítésére ott, ahol azt a nyelvi, etnikai vagy 

kisebbségi körülmények indokolnák. Azonban Clemenceau, francia miniszterelnök, már az I. 

világháborút követően kifejtette, hogy a vallási alapú területi autonóm státusz megadása a 

nemzetközi béke garanciáját rejtheti magában.11 Farkas Vajk, autonómia kutató szerint egy 

ország stabilitását erősítheti, ha egyes régiók, országrészek a többitől eltérő státuszt, akár 

önrendelkezési jogot kapnak és ez egy fajta biztosítéka lehet a kisebbségek elégedettségének. 

Az említett stabilitás, szeparatista törekvések csillapítása mellett a központi hatalomra jó fényt 

vethet egy ilyen döntés meghozatala, nem csak a saját országának határain belül, hanem a 

nemzetközi színtéren is. Ahogy Farkas fogalmaz, az autonómia márka is lehet egy országnak, 

egy jó brand, ami ismertté, népszerűvé teszi.12 Egy másik gondolkodó, Buza László szerint az 

autonómia a „legjellemzőbb intézménye a harmadik típusú kisebbségi jognak”, míg A. Eide 

„selfgovernment”-ként vagy „homerule”-ként utal rá.13 Az elnevezés igazából mindegy, a 

lényeg ugyanaz: „az autonómia olyan kisebbségvédelmi intézmény, amely az egyes államokban 

az autonómiához tartozó embercsoport (faji, etnikai), nyelvcsoport, vallási csoport, kulturális 

csoport vagy terület érdekeit hivatott védeni.”14  

A 90-es évek tipológiája szerint az autonómiának négy alap csoportját különíthetjük el: 

személyi autonómia, területi autonómia, kulturális autonómia és politikai autonómia.15 A 

fogalmak világosabb megértése érdekében ellentétpárba állítom a személyi-területi autonómiát 

és a kulturális-politikai autonómiát, és összekapcsolom a személyi-kulturális autonómiát és a 

területi-politikai autonómiát.  

A személyi autonómia olyan egyéneknek ad kiváltságot, akik a lakhelyük szerinti 

területen valamilyen szempontból (faji, etnikai, vallási, nyelvi) kisebbségi létben élnek, 

ugyanakkor ez a kisebbségi lét földrajzilag nem határozható meg pontosan. Míg a területi 

autonómia egy államon belül azt a területet illeti önrendelkezési joggal, amelyik valamely 

kisebbségi kritérium alapján élesen elkülöníthető az ország többi részétől. Bernhardt szerint „a 

területi autonómia a régió részleges önállóságát jelenti a központi kormányzat befolyásával 

szemben”.16 A kulturális autonómia inkább egyénekhez, kisebb csoportokhoz köthető és 

olyanokat hordoz magában, mint a szabad vallás- és nyelvgyakorlás. Ezzel szemben a politikai 

autonómia csak a legritkább esetekben korlátozódik személyekre, inkább területi egységek 

képesek kiharcolni, és ez magasfokú közigazgatási önrendelkezést, önkormányzást jelent. Ezt 

támasztja alá az előbbiekben idézett Bernhardt meghatározás is. A területi önkormányzati 

rendszer több modelljét is felvázolták, és az országok gyakorlatai alapján három alapmodell 

született: föderatív rendszer, tiszta önkormányzati modell és erős decentralizált rendszer.17 
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A föderatív rendszer elsősorban – ahogy az elnevezéséből is adódik- a föderatív 

berendezkedésű országokban figyelhető meg és alapvetően csak a közigazgatási decentralizáció 

valósul meg. Ide sorolhatjuk Spanyolországot, Olaszországot és Belgiumot is, a XX. században 

bekövetkezett reformok következtében. Az Európai Egyesült Államok esetében ez az 

alapmodell lenne követendő, mert ez kínál egy egészségesközéputat a tiszta önkormányzati 

modell és az erős decentralizált rendszer között. 

Ha autonómiáról beszélünk, megkerülhetetlen bizonyos kultúrpolitikai vonatkozások 

vizsgálata. Kutatásom során többször, több helyen találkoztam azzal az evidens ténnyel, hogy 

a kultúra szegmensei közül egy népcsoport számára a nyelvhasználat kérdése a 

legmeghatározóbb. A nyelvpolitika több szempontból is fontos. A többnyelvűséget, kulturális, 

nyelvi sokszínűséget az Európai Unió is a zászlajára tűzte és tesz is azért, hogy ne legyen egy 

nagy egységes európai nyelv, hiszen minden tagállam hivatalos nyelve(i), hivatalos az Unióban 

is. A nyelvi jogoknál továbbá fontos szabályozásának a szintje, hogy mely területekre 

(gazdaság, oktatás, közigazgatás stb.) és milyen államigazgatási szintekre (országos, regionális, 

helyi) terjed ki.18 Ha egy állam hivatalos nyelvei közé felvesz egy kisebbségi csoport által 

beszélt nyelvet, akkor az adott csoport különállását legitimálja és - véleményem szerint- a 

kulturális autonómia legmagasabb fokát biztosítja a népcsoportnak.  

Az autonómia kapcsán fontos kitérni az európai helyi önkormányzás szabályozási 

hátterére is. Az 1985-ös Helyi Önkormányzatok Európai Chartája tökéletes alapja lehet az 

Európai Unió tagállamainak decentralizáltságának kialakításában. Tisztán, érthetően 

szabályozza a jogköröket, ok-okozati magyarázattal is szolgál a helyi igazgatási szintek 

létrehozására és jogkörökkel, kompetenciákkal való felruházására.19 Az egyezmény 

megszületésének időpontja is lényeges. Az 1970-es évek végén, 80-as évek elején fellendült az 

Európai Közösségen belül a regionális szakpolitika kidolgozása, alapjainak megteremtése, az 

Európai Regionális Fejlesztési Alappal és az Egységes Európai Okmánnyal. 

 

5. Belga rendszer 
 

A belga társadalomban tisztán felismerhető az a három törésvonal, ami történelmük során 

kialakult és a mai napig megmaradt. A vallási (katolikus-protestáns), a gazdasági 

(munkavállalók-munkaadók, észak-dél, régi-új iparágak) és a nyelvi (holland/flamand-

francia/vallon). E törésvonalak mentén egyszerűen bemutatható a tartományoktól a 

föderalizmusig vezető út.20 

Az 1830-as belga alkotmányt megelőzően az egyik jelentősebb történeti állomás a Bécsi 

Kongresszus, ahol 1815-ben létrehozták az Egyesült Németalföldi Királyságot holland 

dominanciával. Ebben az időszakban jellemző volt a nyelv szerinti társadalmi rétegződés, vagy 

inkább a rang szerinti nyelvi rétegződés.21 Az elit nyelve a francia volt, mind a gazdasági, mind 

a politikai életben. Ekkor született az a mondás, hogy „francia a szalonban, flamand a 

konyhában”.22 A flamand/holland nyelv kérdése sokad rangú volt az elit számára és a 

vallonoknak is. Ez a fajta belső feszültség és az I. Vilmos uralkodásához köthető holland 

elnyomás robbantotta ki végül 1830-ban, a nagy forradalmi hullám következtében Belgiumban 

is a revolúciót. Ennek következtében megalakult az ideiglenes kormány, kikiáltották a 

függetlenséget és megválasztották a Nemzeti Kongresszust. Végül még ebben az évben 

megszületett a belga alkotmány. 
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A nagyhatalmak egy londoni konferencián, 1831. január 20-án elismerték a semleges és 

független belga államot, a hollandok részükről csak 1839-ben nyilvánították legitim állammá 

Belgiumot.23 

Az alaptörvény a nyelvezetével adott okot a későbbiekben a flamandok és vallonok közti 

szeparációs törekvésekre; az alkotmányt 1967-ig nem fordították le se hollandra, se németre 

(nyelvi törésvonal), pedig 1898-ban holland nyomásra megszületett az egyenlőségi jogszabály, 

vagyis az Egyenlő Elbánás Törvény, mely szerint a törvényeket francia és holland nyelven is 

meg kell fogalmazni.24 A törvény megszületése egy időre megnyugtatta a kedélyeket, de 1910-

es években már megjelentek a flamand területeken a szeparatista törekvések, a föderalizmust 

szorgalmazó eszmék. Ebben az időszakban írta Jules Destrée, vallon vezető I. Albert királynak 

címzett levelében, hogy a király két nép fölött uralkodik, mert nincsenek belgák, csak vallonok 

és flamandok.25 

A nyelvi problémák az egyik legalapvetőbb konfliktus a vallon és flamand lakosság közt. 

A váltakozó holland-francia hatás, a gazdasági érdekek és a folyamatos félelem, hogy 

Belgiumon belül melyik nép válik kisebbséggé, az északi területeken a holland nyelvű, 

protestáns flamand, vagy a déli francia ajkú katolikus vallon, jellemezték a belga állam 

mindennapjait. Az 1962-es nyelvi törvények előtt fontos megemlíteni az 1930-as évek 

történéseit. 1932-ben az oktatás nyelvét, majd 1935-ben a bíróságok nyelvét szabályozták. 

Mind a két területen a használt nyelvnek egyeznie kellett a régió nyelvével. Ezek a flamand 

ajkúak törekvéseinek eredményei.26 1947-ig népszámlásokat tartottak bizonyos időközönként, 

hogy így határozzák meg településenként a hivatalos nyelvet, ami folytonos nyelvi határ 

változtatásokkal járt.27 Ez nem engedte a nyelvi stabilitás kialakulását. Az első komolyabb 

gazdasági konfliktus az északi és déli területek között a 60-as években következett be. A 

vallonoknál munkaerőhiány jelentkezett, míg a flamandok munkahely hiánnyal küszködtek 

(gazdasági törésvonal). Ennek kapcsán mondták ki, hogy a két országrész nem gyengítheti 

egymást, ennek következményeként és a 30-as, 40-es évek tapasztalatai miatt 1962-ben 

megalkották a nyelvi kódexet, ami négy nyelvi kerületre osztotta a Belga Királyságot. Továbbá, 

ennek kapcsán létrehoztak egy nyelvi ellenőrző állandó bizottságot, hogy felügyelje a rendszert. 

A négy nyelvi kerület értelemszerűen a holland/flamand, a francia, a német és a 

holland/flamand-francia kétnyelvű Brüsszelt takarta. Így született törvényes megoldás a nyelvi 

problémákra.28 Azonban a nyelvi kerületek megrajzolása nem csak a nyelv határait jelölte ki, 

hanem úgy osztotta fel Belgiumot, ami szerint közigazgatásilag, politikailag logikus lenne 

végrehajtani egy esetleges devolúciót. Ezért is volt nagyon jelentős ez a kódex.29 

A 70-es években újabb konfliktus forrás jelentkezett a gazdasági egyenlőtlenség és a 

népességnövekedés kapcsán. Flandria gazdasága virágzott köszönhetően a tenger 

közelségének, a jelentős külföldi befektetőknek és az új, innovatív iparágak megjelenésének 

(gazdasági törésvonal). Ez a gazdasági fölény arra késztette a flamandokat, hogy minél nagyobb 

politikai hatalmat harcoljanak ki, ugyanakkor a vallonok is ezt tűzték ki célul, hogy a gazdasági 

hátrányukat így küzdjék le a flamandokkal szemben. Lényegében ez volt a föderalizációs 

folyamatok kiinduló pontja.30 Ezt a feszültséget csak növelték a népességnövekedés okozta 

egyenlőtlenségek is. A népképviseletet biztosított képviselők száma nemzetiségenként nem volt 

arányos, így ezen is változtattak, továbbá mind a két terület megkapta a klasszikus értelemben 

vett kulturális autonómiát, vagyis biztosított volt számukra az érdekképviselet. Ezzel is 

igyekeztek csökkenteni a meglevő feszültséget, krízist. Kultúrpolitikai területeken, mint a 

média, a kultúra vagy ifjúságpolitika, lehetőségük volt testületek létesítésére. Azonban az 

oktatáspolitika területén ez csak 1988-ra valósult meg. 
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5.1. Föderalista berendezkedés és a belga bipolaritás 
 

Az 1993-ban létrehozott Belga Szövetségi Állam előzményeként még meg kell említeni 

a 80-as években sikeresen kiharcolt regionális autonómiát. Mind a közösségek, mind a régiók 

rendelkeznek törvényhozó és végrehajtó apparátussal, a különbség csak a jogkörökben 

jelentkezik. Mindegyik egység olyan jogkörökkel rendelkezik, mely logikus a törvényhozás és 

a végrehajtás szintjének szempontjából. A közösségek jogköröket kaptak az egészségügy és a 

személyi segélyezés területén, saját kormánnyal rendelkezhettek, a régiók kompetenciájába 

tartozott a környezetvédelem, a lakáspolitika és gazdaságpolitika, illetve a tartományok a 

külpolitika, az igazságszolgáltatás, a monetáris politika és a hadsereg kivételével az összes 

területen - beleértve a külkereskedelmet- döntéshozatali jogkörrel rendelkeztek. Véleményem 

szerint az egyik legfontosabb joguk, hogy olyan kérdésekben, ami a saját hatáskörükbe tartozik, 

nemzetközi megállapodásokat, szerződéseket köthetnek a régiók és a közösségek is. A 

különböző egységek jogkörei az évek során folyamatosan bővültek, 1993 előtt már a 

Közösségek és Régiók ugyanolyan törvényhozói jogosítvánnyal rendelkeztek, mint a 

szövetségi szint, és így jutottak el a mai állam berendezkedésig.31 

A szövetségi államot létrehozó alkotmánymódosítás taxatívan felsorolja Belgium három 

közösségét, három régióját és négy nyelvi régióját. Ez azért fontos, mert ilyen átfogóan és 

részletesen most először került bele a belga alaptörvénybe. Az 1. ábra is jól mutatja azt a 

kompromisszumot, amit a vallonok és a flamandok kötöttek a békés együttélés, egymás mellett 

élés érdekében. Belgium kormányzási szintjei remekül példázzák a kulturális és a regionális 

autonómia meglétét és működését. A belga föderalizmus további különlegessége, hogy a 

különböző szintek közötti törvényhozási és jogszabályi hierarchiát mellőzi, nem ismeri. Ebből 

is látszik, hogy a kulturális és közigazgatási egységek autonómiája magas szinten megvalósul. 

A Közösségek az előbbit, vagyis a kulturális autonómiát és a flamandok igényeit, míg a 

Régiók az utóbbit, a regionális, közigazgatási önrendelkezést és a franciák követeléseit 

valósítják meg. Ebből adódik, hogy a közösségeket a nyelvi jelzővel, míg a régiót a 

gazdaságival szokták illetni. 

1. ábra: Kormányzás szintjei Belgiumban 

Figure 1: Levels of Belgian government  

 
Forrás: Falter (1998)32 
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Többek szerint Belgiumban a negyedik hatalmi ág az autonómia.33 Egyetértek ezzel az 

állítással, hiszen a rendszer kulturális okok miatt érzékeny, folyamatos odafigyelést igényel a 

flamandok és vallonok közti egyensúly megtartása, az arányosság, az egyenlőség. Mindezek 

kétpólusúvá teszik Belgiumot, ezért is lényeges Brüsszel szerepe, a nemzeti egység jelképe. 

Brüsszel kétnyelvű kerületként átmenet a flamand és a vallon régió között, otthont ad a belga 

királynak, a szövetségi kormánynak és a szövetségi parlamentnek is, ezzel kijelölve Belgium 

szívét és központját.  

A kettősség, a tagoltság a belga parlamentet is jellemzi, hiszen mindkét háza fel van 

osztva francia és holland nyelvű csoportra. Ez azért lényeges, mert létezik egy „speciális 

többségi törvény-fogalom” a belga törvényhozásban, ami bizonyos törvényeknél előírja, hogy 

mind a két nyelvi csoport kétharmados többsége szükséges. Létezik egy másik mechanizmus 

is, a „vészcsengő folyamat”, melynél az egyik nyelvi csoport (alsó és felső ház) harmada úgy 

gondolja, hogy veszélybe került a két nyelvi csoport jó viszonya egy törvényjavaslat kapcsán. 

Továbbá a miniszterek paritásának elve kimondja, hogy a kormányt egyenlő számban kell 

alkotnia flamand és vallon minisztereknek, a miniszterelnök természetesen kivételt képez.34 Ez 

a három garancia tökéletesen bemutatja, hogy a legnagyobb konfliktusforrás, a nyelvet, a 

kultúrát és a területi felosztást, a stabilitást veszélyeztető újítások, változások. Meglátásom 

szerint a rendszer túl szabályos, kínosan ügyel az egyenlőségre és ez nem is véletlen. 

(Valószínűleg ezért nem tudtak évekig szövetségi kormányt létrehozni.) 

A belga rendszer egyik fő jellegzetessége a bipolaritás, a másik jellemzője a centrifugális 

tendencia, ami jelen esetben annyit tesz, hogy a föderális államberendezkedés nem különálló 

részek, tartományok, régiók összekapcsolásával jött létre, hanem egy egységes ország 

felosztásával.35 Belgium ezen, két tulajdonsága, a bipolaritás és centrifugalizmus képessé tenné 

Flandriát és Vallóniát egy esetleges szakadáskor továbbra is hatékonyan működni. 

Úgy gondolom, hogy a belgák sajátos helyzetének vizsgálatakor fontos szemügyre venni 

a királyság intézményét és jelentőségét. A király szerepe igaz, hogy szimbolikus, de nagyon 

fontos a kohézió szempontjából. Ő jelképezi Belgium egységét, természetesen mind a két 

nyelvet anyanyelvi szinten beszéli, ezzel biztosítva az országon belüli semlegességét. Létezik 

egy másik mondás is, miszerint egyetlen belga él a földön, Belgium királya, mert amúgy a 

Belga Királyságot flamandok, vallonok, németek és brüsszeli franciák lakják.36 Ezt támasztja 

alá Destrée már említett levele, illetve Talleyrand mondása is, miszerint „Nincsenek belgák, 

sohasem voltak: franciák, flamandok vagy hollandok (ami ugyanaz) és németek vannak csak.”37 

Ez a helyzet a konszocionalizmus, vagyis a társas együttélés ékes példája. A belgáknál 

állandónak mondhatók a szakadást támogató, propagáló hangok. Ugyanakkor az alkotmányban 

lefektették az államszövetség irántihűség elvét, ami a királyság tisztelete mellett kohéziós 

erőnek tekinthető.38 

A belga föderalizmus azért lehet jó példa a föderatív berendezkedésű Európai Egyesült 

Államok modelljének megalkotásakor, mert Belgium esetében is kvázi önállóan működni képes 

területek összekapcsolásával született meg a föderalizmus, mint ahogy az európai modell 

esetében is önálló tagállamok föderatív rendszerbe rendezéséről lenne szó. 

 

6. Politikai integráció 
 

Az Európai Egyesült Államoka teljes politikai integráció létrejöttét jelentené, így fontos 

megvizsgálni mit is értünk alatta. Lindberg a politikai integráció előfeltételeként a következő 

kritériumokat tartotta fontosnak: az olyan központi vagy regionális intézmények és politikák 
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megléte, melyek képesek gazdasági és társadalmi folyamatok kezdeményezésére expanzív 

módon és az integrációban résztvevő államok úgyérezzék, hogy az új intézmények és közös 

politikák megteremtése az ő érdekeiket szolgálja.39 

E szerint a nemzetek érdeke is a politikai szinten megvalósuló egyesülés, továbbá 

mindehhez fontos a regionális szint megléte is. Stanley Hoffmann egy 1966-os cikkében 

kifejtette, hogy a nemzeti érdek korlátozza a politikai integrációt. E szerint a tézis szerint a 

nemzeti érdek és a politikai integráció ellentétes irányba viszi a folyamatokat, vagyis a politikai 

integráció akadályozza, korlátozza a nemzeti érdekeket. Weiler szerint egy szupranacionális 

rendszer létrehozása, az integráció a nacionalizmus mérséklését rejtheti magában. Utóbbi 

gondolat a 90-es évek elején fogalmazódott meg. 

Az integráció kapcsán meg kell vizsgálni a nacionalizmus kérdéskörét is, mely egy 

föderális berendezkedésű politikai unió kapcsán az első ellenérvek között szerepel. A hivatalos 

nacionalizmus szinonimája az állami nacionalizmus, mely kapcsán a Benelux államok és főleg 

Belgium említhető, hiszen ők az európai integrációban a lehetőséget látták, saját 

önrendelkezésük, autonómiájuk megerősítését. A politikai nacionalizmus érthető módon 

alapvetően integráció ellenes, legalábbis a szupranacionális és teljes politikai integráció nem 

célja. Ebbe a kategóriába tartozik De Gaulle Franciaországa és Margaret Thatcher Egyesült 

Királysága is. A két vezető a nemzetállam elsőbbségében és jelentőségében hitt húsz év 

eltéréssel. Thatcher híressé vált 1988-as, Bruggeben elhangzott beszéde is ezt támasztja alá: 

„Európa erősebb lesz éppen azért, mert van Franciaországa, mint Franciaország, 

Spanyolországa, mint Spanyolország és Nagy-Britanniája, mint Nagy-Britannia, mindegyik 

saját szokásaival, hagyományaival és identitásával. Ostobaság lenne mozaikkép-szerű 

személyiségbe tömöríteni őket.” A kulturális nacionalizmus, vagyis az identitás szempontjából 

az integráció nem játszik akkora szerepet, legalábbis a felmérések azt mutatják, a nemzeti, 

regionális és helyi közösségek, identitások nincsenek veszélyben. Ha ki is alakul az emberekben 

egy európai identitás, nemzeti/kulturális identitásuk erősebb marad.40 Az 1985-ös Népek 

Európája is egy olyan identitás képző eszköz, ami a nemzeti öntudat mellett kívánja kialakítani 

a többit, a különböző európai jogok és emblémák megalkotásával. 

Az európai integráció során a különböző szakpolitikák összehangolásával párhuzamosan 

a szuverenitás újraelosztása is megtörtént.  A tagállamok központi hatalmai bizonyos 

hatásköröket az államok feletti szintre, míg másokat államuk alatti szintre delegált. Ezért is 

jellemezhetik joggal a mai Európai Uniót „megosztott szuverenitások sajátos 

szimbiózisaként”.41 Így alakulhatott ki a többszintű kormányzás rendszere, melynél három 

szintet különböztethetünk meg: államok feletti, tagállami szintű, államon belüli/ államok alatti 

szint. A harmadik szint létrejöttével két új fogalom jelent meg az egységek közötti kapcsolatok 

tanulmányozása során: a transznacionalitás és a transzgovernmentalitás. Az előbbi olyan 

együttműködéseket takar, melyben alapvetően nem-kormányzati szereplők, közösségi 

intézmények, szubnacionális szintek vesznek részt. Az utóbbi, a transzgovernmentális 

kapcsolatoknak olyan kooperációkat nevezünk, melyből a központi hatalom kihagyásával a 

kormányok alegységei egyeztetnek bizonyos ügyeknél, témákban.42 Úgy gondolom, hogy az 

így kialakult struktúrák, megfelelő alapot nyújtanak a regionális politikai gyakorlati 

megvalósításához. 
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7. Regionális politika és centralizáció 
 

A regionális politika és a centralizáció első ránézésre ellentétekként értelmezhetőek, hiszen, ha 

az egyik kibontakozik, az csak a másik kárára tud megvalósulni és fordítva. Azonban az 

általánosítások helyett érdemes közelebbről is megvizsgálni mind a két jelenséget, és még az is 

előfordulhat, hogy kiderül, tökéletesen kiegészítik egymást. 

 

7.1. Regionális politika 
 

Amikor regionális politikáról beszélünk fontos tisztázni a következő fogalmakat: régió, 

regionalizáció, regionalizmus, regionalizálódás.43 

A régió valamely kritériumok alapján egységesnek tekinthető, valamilyen szerveződési 

elv alapján létrejövő, földrajzilag elkülöníthető terület, ahol azonosság lehet a nemzetiségi vagy 

a szociális összetétel, ez homogenitást eredményez; a hasonlóságok, mint a gazdasági 

tevékenység, humán és technikai szolgáltatások a funkcionalitást adják; a közös vonások, mint 

a történelem, a hagyományok és a kultúra, az identitást képezik. A régió klasszikus értelemben 

a központi kormányzat és a helyi közigazgatás közötti egység. 

A regionalizáció intézményi szinten irányított és szabályozott politikai folyamat 

eredményeként jön létre, mint a tervezési statisztikai régió. Az intézményi szabályozás, a 

politikai irányítás és a hierarchikus építkezés meghatározó. Közigazgatási egységekből álló, 

közigazgatási határokkal körülvett szerveződés, emiatt bizonyos fokú önállóság jellemzi. A 

föderalista vagy decentralizált állam berendezkedésnél a létrejövő régió egységét politikai 

érdek biztosítja. Alapformája a NUTS 2-es szint, vagyis a közigazgatási régió. 

A regionalizmus tartósan érvényesülő társadalmi, gazdasági és kulturális tényezők 

összefüggő rendszerére, földrajzi törvényszerűségekre épülő „természetes” kapcsolódási 

forma. Horizontális integrációként is tekinthető, mert a közös érdekek kapcsán, önkéntességen 

alapuló, egyenjogú kapcsolat jön létre a centrum, a városi vonzáskörzetek és a kistérségek 

között. Belső kohézióját a funkcionális összetartozás biztosítja, melynél a centrum szerepe 

meghatározó. A regionalizmus elsőre úgy tűnhet, mint ami a nemzetállamok központi 

kormányainak hatalmát egy az egyben egy alacsonyabb, regionális szintre akarja delegálni, 

ezzel megszüntetve a központi vezetés létjogosultságát. Azonban, ha jobban belegondolunk, ha 

a mai modern társadalmak atomizáltsága következtében létrejött több, kisebb érdekszervezet, 

társadalmi csoport, kulturális, gazdasági közösségek önkormányzatisággal rendelkeznének, 

akkor az állam szélesebb legitimációra tehetne szert. Ennek értelmében a régiók kialakítását és 

önrendelkezési joggal való felruházását a központi hatalom megerősítéseként is értelmezhetjük. 

Oliver Freeman megállapítása is, miszerint „az állam egyszerre túl nagy és túl kicsi”45 a 

regionalizmus mellett érvel. Az állam túl nagy, mert nem tud minden felmerülő problémára 

hatékonyan reagálni (hiszen a problémákat azon a szinten kell kezelni, ahol jelentkezik), és az 

állampolgárok mindennapjait megfelelően igazgatni. Emiatt a távolság miatt alakulhat ki a 

demokratikus deficit is, ami az állampolgárok elégedetlenségét válthatja ki. Ahhoz viszont túl 

kicsi, hogy a globálisan felmerülő konfliktusokkal önmaga, egyedül szembe nézzen. Ez is 

indokolja az európai, területi egységesülést. Viszont a kompetens politikai-közigazgatási régiók 

kialakításával létrejöhetne egy úgynevezett kooperatív- konzultatív- kommunikatív államideál, 

mely előnyös lenne gazdasági, társadalmi és kulturális szempontból is, mind az államnak, mind 

az állampolgároknak. A fennálló problémákat hatékonyan kezelhetné, megelőzhetné 
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A regionalizálódás egy fajta entitás képzése, Győri Szabó Róbert szerint az Európai Unió 

regionalizálódása a térség kisebbségi problémájára megoldást jelenthet. Véleménye szerint az 

„eurorégiók” koncepciója és megvalósítása a nemzeti-kisebbségi feszültségek feloldását 

jelentené.44 Ugyanakkor nemcsak az államokon belüli konfliktusok rendezésére szolgálhatna, 

hanem a különböző országok, nemzetek között fennálló határügyi és egyéb nemzeti érdekeket 

érintő problémákra is, hiszen a regionalizmus következtében kialakulhatna egy európai egység, 

melyben az európai érdekek prioritása megnőne a nemzetiekkel szemben. 

Az eurorégiók elgondolása megegyezik a „Régiók Európája” elmélettel, mely szerint az 

európai integráció égisze alatt olyan rendszert kellene kialakítani, melyben szupranacionális és 

szubnacionális szintek jönnének létre és ezek a szintek vennék át az egységek irányítását. Ezzel 

természetesen elveszne a most fennálló központi hatalmak szuveneritása, de ez egy hatalmas 

előrelépést jelentene az integráció államfejlődésében. A szupranacionális, vagyis államok 

feletti szint az egységes európai politikák, iránymutatások, rendszerek kialakítását és 

ellenőrzését segítené, egy fajta keretet biztosítva a nemzetek alatti szintek működésének. Ezzel 

szemben a szubnacionális, vagyis nemzetek alatti szintek a szubszidiaritás elve szerint 

működhetnének, ami a regionális politika egyik alapelve.46 

Az első gondolat a szakpolitikával kapcsolatban 1964-ben született meg, mikor a 

Gazdasági Bizottság feladatul kapta a regionális politika kialakítását. Több pénzügyi alapot- 

Európai Szociális Alap, Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap, Európai 

Regionális és Fejlesztési Alap- hoztak létre, mire 1987-ben a Single European Act, vagyis az 

Egységes Európai Okmány közösségi szintre emelte a regionális politikát. Innentől kezdve 

rohamosan megindult a szakpolitika fejlődése. Az 1988-as reform pénzügyi keretet teremtett és 

struktúrákat szabott, mint a NUTS vagy a költségvetési időszakok bevezetése, illetve a 

Regionális és Helyi Önkormányzatok Konzultatív Tanácsa.47 48  

A következő lényeges lépcsőfok és talán a legjelentősebb, a Committe of Regions, vagyis 

a Régiók Bizottságának létrehozása, melyet az 1992 februárjában aláírt Európai Uniós 

Szerződés 192a cikkelye tartalmaz. A Maastrichti Szerződés 1994-es hatályba lépésével kezdte 

meg munkáját.49 Felállítását a strassbourgi Európai Régiók Gyűlése mellett elsősorban az olyan 

tagállamok követelték, ahol a régiók szerepe erősebb, mint a föderalizált (Belgium) vagy a 

regionalizált (Spanyolország, Egyesült Királyság) országok.50 Ezeben az országokban az 

európai integrációra úgy tekintettek, mint egy lehetőségre melynek keretein belül egy pán-

európai konstrukció valósulna meg, és amelyben könnyebben nyerne legitimitást saját 

autonómiájuk is.51 Ez azzal az elmélettel is igazolható, miszerint Európában a regionális, 

nemzetiségi, nemzeti egységek, kötődések sokszor nem esnek egybe az országok határaival, 

ahogy a 3. ábra52 is mutatja.  
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2. ábra: Főbb európai régiók 

Figure 2: Main european regions 

 
Forrás: Liberapedia 

 

A regionalizmus számos esetben lehet a nacionalizmus szinonimája, hiszen a helyi érdekeket 

igyekszik kiszolgálni, vagyis a nemzetieket, csak alacsonyabb szinten. Ehhez szervesen 

kapcsolódik a Régiók Európája is, mely szerint a kormányzás átkerülne a regionális, más néven 

mezo szintekre, megteremtve ezzel egy jobban funkcionáló, helyi érdekek szerint működő 

Európát. A strukturális politika megvalósulásával a demokrácia deficit csökkenne, ezáltal a 

részvételi demokrácia megvalósulhatna. A regionális politikai keretein belül a „top down”, 

vagyis a felülről-lefelé, és a „bottom up”, az előző fordítottja, azaz az alulról felfelé jövő 

tervezés kombinációja megvalósulhatna. Ezeknek köszönhetően a régiók fellendülnének, 

gazdasági előnyre tehetnének szert.53 

A regionális politika alapelvei az 1988-as reform és a Maastrichti Szerződés 

következtében körvonalazódtak: szubszidiaritás és decentralizáció, partnerség, programozás és 

monitoring, koncentráció és addicionalitás.54 

A felsorolt alapelvek közül az önkormányzatiság szempontjából a szubszidiaritás és 

decentralizáció, illetve a partnerség a legfontosabb. A szubszidiaritás a feladatok 

decentralizációját jelenti, a hatásköröket és feladatokat, vagyis a jogalkotás és törvényhozás 

kompetenciáit delegálják a központi hatalomtól a lehető legalacsonyabb kompetens szintre. 

Lényegében a helyi önkormányzatok, régiók önrendelkezési joga, saját életüket érintő 

kérdésekbe enged beleszólást és megvalósítást. Egy föderális európai integráció elképzelésben, 

ahol a nemzetállamok saját kormányzással rendelkező régiókra, térségekre bomlanak, a 

szubszidiaritás és decentralizáció a rendező elv. A partnerség azért fontos a régiók és az 

önkormányzatiság tekintetében, mert ez egy fajta külső és belső kooperációt is magában hordoz.  

A belső partnerség alatt a régióban található, annak társadalmát képező munkáltatók, szakmai 

szervezetek, társadalmi és civil szervezetek, illetve a kormányzó hatalom közti együttműködést 

értjük, míg a külső partnerség a szupranacionális szinttel vagy a többi régióval való 

kapcsolattartást jelenti. 

Mind a két alapelv széleskörű megvalósítása lehetővé tenné az Európai Egyesült Államok 

gyakorlati megvalósítását. Ugyanakkor a nemzetállamok felszámolásától leginkább tartó 

tagállam, az Egyesült Királyság már kidolgozott egy európai államjogi konstrukciót, mely 
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tartalmazza a szupra- és szubnacionális szintű kormányzást, de megtartja a nemzetállamok 

kereteit is: lokális állam, formális nemzetállam, föderatív szuperállam.55 

 

7.2. Centralizáció szerepe a regionális politikában 
 

Témámat tekintve a centralizációnak nem csak a klasszikus tagállami formáját kell 

megvizsgálni, hanem az európai integráció kapcsán esetlegesen kialakult vagy kialakítani 

szükséges központosítást is. Természetesen az ezzel kapcsolatos közösségi, központi 

hatáskörök bővülése, illetve a tagállami és uniós hatáskörök tekintetében megfigyelhető 

fordított arányosság bemutatása is sorra kerül ebben a fejezetben. 

Az európai hagyomány alapját képezi a centrum-periféria felosztás, ellentét. Azért 

nevezhetjük ezt ellentétnek, mert a központ felülkerekedett a vidéki területeken, hegemóniát 

kialakítva. A kezdetekben úgy gondolták, és a gyakorlati tapasztalatok is ezt igazolták, hogy a 

hatékonyságot növeli, ha mindent a központ irányít. A centralizáció segítségével alakultak ki 

az egységes rendszerek, így nyert a törvénykezés és a közigazgatás mindenhol azonos formát, 

így tudott fejlődni az infrastruktúra is, hiszen a centrum tervezte, irányította és látta át a fejlődés 

koncepcióját, struktúráját. Ez természetesen egy fajta ellenőrzést rejtett magában a centrumtól 

a vidéki területek felett, ami sokszor feszültséget okozott. Az azonos rendszerek kialakítása, az 

egységesítés sokszor találta szemben magát a helyi érdekekkel, tradíciókkal, ami kialakította a 

vidék ellenállását a központi hatalommal szemben. 

A XX. század végén megkérdőjeleződik a központi hatalom legitimitása a jóléti 

államokban. A centralizáció okozta kezdeti fejlődés és fellendülés a fent említett okok miatt 

hamar alábbhagyott, helyét a decentralizáció hasonló, kevésbé konfliktusos eredményei 

váltották fel. A decentralizáció egy államon belüli belső különbségeket táplálja, ezzel kialakítva 

a sokszínűséget, sokoldalúságot, és így megteremtve a konkurencia jelenségét, mely a fejlődő 

társadalom esélyét rejti magában.56 

Ezekből a történelmi előzményekből tanulva igyekezett az európai integráció megtalálni 

a tökéletes egyensúlyt a centralizáció és decentralizáció között, kihasználva mind a két modell 

előnyeit, és elkerülve a hátrányokat. A centralizáció azért hasznos az integráció szempontjából, 

mert megadja az egységülés kereteit, az irányvonalakat, ami alapján a kisebb egységek 

működhetnek. A decentralizáció egyik legfőbb előnye a szubszidiaritás megvalósulása, aminél 

a föderatív berendezkedésű államok szolgáltatnak mintával. Egy másik gyakorlati példa a 

skandináv modell -igaz nem föderatív berendezkedésű-, ahol a hatalommegosztás a központi 

állam és a helyi önkormányzatok között jön létre.57 

Ezek a gyakorlati példák mind azt mutatják, hogy a helyi önkormányzatok, a regionális 

szintek bevonása, a központi hatalom tehermentesítése a centralizáció okozta konfliktusok 

miatt támogatandó. A centralizáció egy olyan bürokratikus távolságot szül, melyet az Európai 

Unió kapcsán „demokratikus deficitnek” szoktak nevezni. Ez egy fajta állapot is, amibe az unió 

állampolgárai kerülnek. Úgy érzik, hogy túlságosan távol születnek meg ahhoz az életüket 

befolyásoló döntések, hogy hatékonyan bele tudjanak szólni, és ez okoz a demokráciában 

hiányt. Ebből is látszik, hogy nem csak a nemzetállamok központosított közigazgatása 

problémás, hanem általában a centralizáció- egy bizonyos szint és indokoltság fölött. 

A regionalizmus gazdasági előnyei sem elhanyagolhatóak. Ha a helyi önkormányzatok 

nagyobb önállóságot kapnának a közigazgatás terén, akkor rendelkeznének a megfelelő 

eszközrendszerrel, hogy gazdaságilag is saját jogukon folyjanak bele a globalizáció okozta 

nemzetközi gazdasági vérkeringésbe. Ennek következtében saját gazdasági hálózatokat, 
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nemzetközi partnerségeket tudnának kialakítani saját érdekeiket szem előtt tartva. Saját maguk 

képesek lennének kooperálni és kialakítani gazdasági profiljukat.  

 

8. Európai Egyesült Államok 
 

Az „Európai Egyesült Államok” létrehozásának az ötlete nem új keletű, már a XX. század 

derekán, a II. világháború után is többen szorgalmazták az egyesült Európa megteremtését, 

többek között Winston Churchill.59 Az évtizedek során a fogalom tartalmi elemei sokban 

megváltoztak, átalakultak, de úgy gondolom, hogy az egységes Európa megteremtésének ötlete 

és igénye napjainkban is aktuális. Egy föderális szerkezetű igazgatás, melyben az egységeket a 

NUTS 1-es szintnek megfelelő politikai-közigazgatási régiók alkotnák, melyek önrendelkezési 

joggal rendelkeznének, kielégítené az európai kisebbségek autonóm törekvéseit, ugyanakkor 

egy politikailag is egységes európai integráció jöhetne létre.  

Guy Héraud az 1990-es évek elején egy tanulmányában készített taxatív felsorolást, hogy 

a különböző népcsoportoknak mely jogokat kellene biztosítani kulturális védelmük 

szempontjából, illetve a béke és stabilitás biztosítása céljából. A következő öt jogot találta a 

legfontosabbnak, és úgy gondolta, hogy ebben a sorrendben célszerű biztosítani: önfenntartás 

joga, saját határrendezés joga, önrendelkezés joga, önszerveződés joga és önkormányzati jog.60 

Ugyanakkor az elmúlt 20-25 év cáfolta az elmélet bizonyos elemeit. 

Érthető, hogy a 90-es évek elején, mikor az addig stabil, status quo-t mutató bipoláris 

világ megszűnt, ezt látta célszerűnek. Azonban léteznek még olyan térségek az Európai Unió 

területén a mai napig, ahol a kisebbségek jogainak biztosítása, a nemzetiségek szétdarabolása a 

határok hibás meghúzásának eredménye. 

Éppen ezért úgy gondolom, hogy az előbbiekben oly sokszor említett „Európai Egyesült 

Államok” fogalmába belefér az is, hogy nem a meglevő rendszerre épülne egy föderális unió, 

hanem a több évtizedes konfliktusokat megoldva, népszavazások útján alakulhatnának ki azok 

a politikai-közigazgatási régiók, mely kulturálisan, gazdaságilag, társadalmilag és történelmileg 

is homogénebb egységet képeznének. Az ilyen jellegű regionális közösségek kialakítása a belső 

egyensúlyt növelné és a kulturális, nemzetiségi konfliktusokat csökkentené. Egy olyan európai 

szövetségi állam jöhetne létre, melynél fontosak a történelmi, gazdasági és szubetnikai 

kritériumok is, és amelyben megvalósulhatna az ideológia mentes „mikronacionalizmus”. 

Véleményem szerint egy ilyen rendszer felállításával a kulturális és helyi sajátosságok nem 

tűnnének el, hanem új formában születhetnének újra. A sztereotípiák is megmaradnának, de 

nem országhoz, hanem régióhoz köthetők lennének, mint amilyen ma is a nápolyi pizza, a 

szegedi halászlé, a flamand gofri, vagy a nizzai kagyló. Egy olyan európai rendszer, melyben 

az előbbiekben felsorolt paraméterek alapján alakulnak ki a régiók, melyek önrendelkezési 

joggal bírnak, a központi hatalom megerősítését, esetleg az euroszkepticizmus megszűnését, a 

„demokratikus deficit” csökkenését is elérhetné. Fontos kiemelni a gazdasági érdekeket.  

Győri Szabó Róbert számos kutatást végzett és tanulmányt írt a belga 

államberendezkedés kapcsán. Egyik tanulmányának záró soraiban szembe állította a 

centralizált állam képét a föderalizálttal.61 A belgák kapcsán megállapította, hogy ha egykor a 

németalföldi állam a centralizáció útjára lép, központosítva több száz éves hagyományokkal 

rendelkező népcsoportjait, akkor esetleg ma már nem is beszélhetnénk Belgiumról. Azonban a 

jelenlegi föderalizmusban teret engedtek mind a flamandoknak, mind a vallonoknak, sőt még a 

német kisebbségnek is a konszocionalizmus, vagyis a társas együttélés jegyében. A rendszer 

láthatóan működik, sem a francia ajkú vallonok, sem a holland nyelvű flamandok nem kerültek 
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kisebbségbe saját államuk berkein belül, hanem ki-ki a saját érdekeit szem előtt tartva, de nem 

a másik rovására igazgatja saját térségét. Ha a belga államot a föderalizmus és az önrendelkezés 

joga egyben tartotta, miért ne lehetne ugyanez a recept az Európai Unió esetében is? 

Mindezeket egybevetve, úgy gondolom, hogy nem csak, hogy lenne értelme egyenrangú, 

kulturális és gazdasági téren is önrendelkezési joggal rendelkező autonómiákat létrehozni, 

hanem megkockáztatom, hogy a jelenlegi európai integráció egyben tartásának és tovább 

élésének is ez a záloga. 
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Haffner Tamás12 

 

AZ EURÓPAI UNIÓ ENERGIAPOLITIKÁJA II. – A MEGÚJULÓ 

ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSÁN NYUGVÓ UNIÓS 

SZAKPOLITIKA 

 

GEOPOLITICAL ASPECTS OF HUNGARY’S ENERGY POLICY 
 

ABSTRACT 

 
The European Union set an ambitious goal in the second half of the 2000s with respect to the ratio of 

energy produced from renewable energy sources in the total gross energy consumption in 2020. The 

implementation of the goal is a serious challenge not only for the Community but also for the member 

states. The most important energy issue in the European Union in the medium term is the achievability 

of the energy goals of Europe2020 strategy. The European Commission published the balance of 

implementation of the strategy for the last time in 2014, in which it represented a hopeful position to 

achieve the goals. Based on the balance, the European Union is on the right path to achieve the goal 

related to the ratio of energy produced from renewable energy sources in the total gross energy 

consumption in 2020. The total value of states of the Community reached 14.4% in 2012 and 16% in 

2014. If the pace of growth does not decrease, it seems realistic to achieve or even exceed the goal set 

in the strategy. 

 

1. Bevezető 

 

A közösségi energiapolitika kezdeti több mint 45 évét igen lassú fejlődés jellemezte.1 A 

Közösség már az 1970-es évek elején felismerte az energiaimport-függőség gazdasági és 

nemzetbiztonsági kockázatát, azonban – az energiapolitika döntő részt továbbra is 

nemzetállami szinten történő szervezése miatt – komolyabb eredményeket elérni nem tudott. 

Az Európai Egységes Okmány elfogadása és a földgáz- és villamosenergia-piac 

liberalizációjának folyamatának lépései úttörők voltak a közös energiapolitika létrehozásában, 

azonban ennek kiteljesedése csak a 2000-es évek végére tudott teljes körűen megvalósulni. Az 

importfüggőség csökkentése érdekében tett lépések azonban ennél jóval kevesebb eredményt 

hozott. Az időszak eseményei és eredményei egyértelműen megmutatták, hogy az Európai Unió 

csak akkor tudja a problémát kezelni, ha saját maga termeli meg gazdasága működéséhez 

szükséges energiát, melyre csak a megújuló energiaforrások minél szélesebb körű alkalmazása 

mellett lesz képes. Ezen, a bemutatott időszakban többször felmerülő gondolat, a 2000-es évek 

elején vált az Európai Unió energiapolitikájának központi elemévé, mely meghatározta az 

Európai Unió – jelen tanulmány második részében részletesen bemutatandó – következő 20 

évének közösségi energiapolitikáját. 

  

                                                           
12 Haffner Tamás Ph. D.-hallgató, Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori 

Iskola 
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2. A megújuló energiaforrások alkalmazásán alapuló uniós energiapolitika születése 

 

1997-ben az Európai Unió Tanácsa (Tanács) állásfoglalást2 adott ki a megújuló energiaforrások 

alkalmazása kapcsán. A Tanács megerősítette az Európai Tanács 1986-ban kiadott 

állásfoglalásában megfogalmazott, a megújuló energiaforrások alkalmazása tárgyában 

lefektetett törekvéseit. Ennek megfelelően rögzítette, hogy a megújuló energiaforrások 

alkalmazása hozzájárul az energiaellátás biztonságának megteremtéséhez, ezért törekedni kell 

a megújuló energiaforrások részarányának növelésére. Meghatározta, hogy a tagállamoknak 

közép- (2010) és hosszú (2020) távra olyan indikátorokat kell megszabniuk, melyek lehetővé 

teszik a megújuló energiaforrások alkalmazása növekedésének mérését. 2010 vonatkozásában 

ambiciózus célként a megújuló energiaforrások részarányának megduplázását írta elő a 

tagállamok számára. A Tanács döntésével felkérte az Európai Bizottságot a megújuló 

energiaforrások támogatását célzó átfogó stratégia kidolgozására.  

A Tanács döntése értelmében az Európai Bizottság javaslatait a 2000-ben kiadott Zöld 

Könyvben foglalta össze.3 A Bizottság 2030-ig vázolta az EU energiamérlegének várható 

változásait. A dokumentum – akceptálva az importfüggőség csökkentésére vonatkozó korábbi 

közösségi törekvések kudarcát – az uniós energiapolitika fókuszát a függőség csökkentéséről a 

keresletnövekedés kontrolljára és a kínálati függőség kezelésére helyezte. A keresletnövekedés 

kontrollálásában a belső piacnak, az energiaadóknak, az energiatakarékosságnak, az új 

technológiáknak, valamint a közlekedési eszközök- és az épületek energiahatékonyság 

növelésének szánt szerepet, míg az exportőrökkel való párbeszédtől a stabilitás növekedését, 

illetve a piaci és árképzési folyamatok transzparenssé tételét várta. Ezeket a kapcsolatokat 

állandó dialógusok keretében képzelte el, amelyek a közvetlen kereskedelemhez kapcsolódó 

kérdések mellett a környezeti, technológiafejlesztési és befektetési kérdésekre is kiterjednek. 

Az egyik legígéretesebb együttműködési irányként Oroszországot és a Kaszpi-tenger térségét 

jelölte meg a dokumentum.4  

A Zöld Könyv alapján elmondható, hogy az Európai Unió energiafüggőségének kezelésére 

vonatkozó politikájában az 1990-es évek elejétől nem történt érdemi változás, az Európai 

Bizottság továbbra is annak reményében kívánta fejleszteni az EU-orosz energetikai 

kapcsolatokat, hogy Oroszországban egy megbízható, energiakészletét politikai 

érdekérvényesítésre nem használó partnerre talál. Az Európai Unió mindezek során nem vette 

figyelembe a baljós előjeleket. Bár az orosz állam energiaszektorra ható érdekérvényesítő ereje 

csökkent az 1990-es évek oroszországi privatizációs folyamata következtében, azonban ennek 

ellenére is – a Svéd Védelmi Kutatóügynökség elemzése szerint – 1991–2006 között 

Oroszország 55 alkalommal alkalmazott vagy fenyegetőzött energetikai intézkedések 

alkalmazásával politikai nyomásgyakorlás érdekében. Ezen intézkedések és fenyegetések 

meghatározó része az ellátás korlátozását (38 eset) és árpolitikai nyomásgyakorlást (11 eset) 

jelentette, de az esetek között találhatók egyéb fenyegetések (2 eset) és szabotázsakciók (4 eset) 

is.5 Ezek az akciók mögött a legtöbb esetben gazdasági és politikai szándékok is álltak. Ezek, 

bár nem gyakoroltak közvetlen hatást az Európai Unióra, azonban különösen a 2000-es évek 

keleti bővítésének fényében előre jelezték az EU-orosz energetikai partnerségben rejlő 

kockázatokat.  

A 2004-ben felvett államok egyoldalú orosz energiafüggőségének következtében a korábbi 

importdiverzifikációs cél bukott el, mely ismételten új energiapolitikai célok 

megfogalmazására sarkalta az EU döntéshozóit. A Tanács 2005-ben Hampton Courtban tartott 

ülésén felkérte a Bizottságot, hogy dolgozza ki az Európai Unió új energiapolitikáját az 
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éghajlat-változási, energiaügyi és versenyképességi célkitűzések integrált megközelítésének és 

a fenntarthatósági célok versenyképességre, foglalkoztatásra, energiabiztonságra vonatkozó 

hatásainak figyelembevételével.6 

A 2000-ben kiadott Zöld Könyvben megfogalmazott stabilitási cél kudarcba fulladását 

jelentette a 2005–2006 telén kirobbant orosz-ukrán gázvita. Az EU és Oroszország között a 

korábbi kölcsönös előnyökön alapuló együttműködés megteremtését felváltotta a kölcsönös 

bizalmatlanság, amely tovább fokozta az ellátásbiztonság megteremtésének szerepét az EU 

energiapolitikájában. Ez ettől kezdve minden energiapolitikával foglalkozó dokumentum egyik 

fő szempontja lett. A konfliktus következtében az EU által az 1973-75. évek olajválság óta 

végrehajtott, az ellátásbiztonság javítására megfogalmazott törekvései zsákutcának 

bizonyultak, a közösség felismerte, hogy az ellátásbiztonság javítására egyedül a belső termelés 

fokozása esetén van lehetőség.  

Ezt képviselte a Bizottság által 2006-ban kiadott Zöld Könyv, mely három fő 

célkitűzésként a fenntarthatóságot, a versenyképességet és az ellátásbiztonság megteremtését 

határozta meg. A dokumentum rögzítette, hogy az Európai Unió energetikai infrastruktúrájának 

fejlesztéséhez a következő 20 évben egytrillió eurós beruházásra lesz szükség, a növekvő 

energiakereslet és az igényeket fedezni nem képes belső termelés miatt az EU importfüggősége 

20–30 év alatt várhatóan 70 százalékra növekszik. Az ebben rejlő problémák megelőzése 

érdekében az Európai Uniónak, mint a világ második legnagyobb energiapiacának egységesen 

kell fellépnie. A dokumentum hat kulcsfontosságú területet határozott meg, melynek területén 

az Európai Uniónak le kell küzdenie az előtte álló kihívásokat, mely elengedhetetlenül 

szükséges ahhoz, hogy 50 év után valóban meg tudjon születni a közösségi szintű 

energiapolitika. A Zöld Könyv által megfogalmazott kulcsfontosságú területek: 

1. Energia az európai növekedés és munkahelyteremtés szolgálatában - az európai belső 

villamosenergia- és gázpiacok kiteljesítése: A biztonságos, versenyképes és 

fenntartható energiaellátás érdekében szükséges a belső piac létrehozási folyamatának 

eredményes lezárása. A folyamat eredményeként egy olyan nyitott és versenyalapú 

uniós energiapiacot kell létrehozni, mely monopolista árazástól mentesen, a verseny 

által motiválva gazdaságosan és a legújabb technológiákat alkalmazva biztosítja az EU 

energiaszükségletét.  

2. Az ellátás biztonságát garantáló belső energiapiac - szolidaritás a tagállamok között: 

Szükséges egy, az egységes európai energiapiacot felügyelő, a problémákat előre jelezni 

képes uniós szerv felállítása. Emellett szükséges egy olyan mechanizmus megteremtése 

az infrastruktúrát érő esetleges kár esetén, amely gyors segítséget nyújt a tagállamok 

számára az infrastruktúra helyreállítása érdekében.  

3. Az energiaellátás biztonságának és versenyképességének kérdése - útban egy 

fenntarthatóbb, hatékonyabb és változatosabb energiaszerkezet felé: A tagállamok és 

energiavállalatok mindegyike maga választja meg a saját energiaszerkezetét, azonban a 

nemzeti stratégiák nemzetközi kihatása, és a közösség energiafüggősége végett 

szükségessé válik, hogy az EU világos keretet biztosítson az energiaszerkezetre 

vonatkozó tagállami döntésekhez. Elemezni szükséges a különböző energiaforrások 

előnyeit és hátrányait a helyben rendelkezésre álló megújuló energiaforrásoktól, 

továbbá egy olyan átfogó stratégiai célkitűzésben kell megállapodni, amely képes 

egyensúlyt biztosítani a fenntartható energiafelhasználás, a versenyképesség és az 

ellátásbiztonság között. 
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4. Az éghajlatváltozás kezelésére szolgáló integrált megközelítés: Az Európai Uniónak jó 

példával kell élen járnia az éghajlatváltozás problémájának kezelése terén, melynek 

kapcsán szorgalmazni kell a megújuló energiaforrások részarányának növelését az 

energiatermelésben, valamint az energiahatékonyság fokozását a felhasználás során. A 

megújuló energiaforrásokban rejlő potenciál kiaknázása érdekében szükséges 

támogatást nyújtó politikai keret megalkotása, amely növeli a megújuló energiaforrások 

alkalmazásának versenyképességét. Ehhez szükséges az Európai Uniónak a megújuló 

energiával kapcsolatos útitervét megalkotnia. Ennek keretében konkrét intézkedéseket 

tartalmazó aktív programot kell megalkotni, mely meghatározza, hogy az uniónak 

milyen 2010 utáni konkrét célokat kell megalkotnia a megújuló energiaforrások 

alkalmazásának szorgalmazása terén. 

5. Az innováció bátorítása - stratégiai európai energiatechnológiai terv: A megújuló 

energiaforrások fokozott alkalmazása és az energiahatékonyság fokozása érdekében 

elengedhetetlen az energiával kapcsolatos kutatások támogatása. Ennek érdekében az 

Európai Uniónak szükséges megalkotnia a stratégiai energiatechnológiai tervét, mely 

végrehajtása felgyorsítaná az energiatechnológiákkal kapcsolatos fejlesztéseket, és 

segítené megteremteni azokat a feltételeket, amelyek e technológiák az EU piacára és a 

világpiacra történő bevezetéséhez szükségesek. 

6. Útban egy egységes energiaügyi külpolitika felé: Az Európai Uniónak szakítania kell 

korábbi, sikertelen gyakorlatával és következetes energetikai külpolitikát kell folytatnia, 

mely támogatja az ellátásbiztonság fokozását, a beszerzések diverzifikálását. Kiemelten 

szükséges Oroszországgal partneri viszony kialakítása, ami az Európai Unió 

legnagyobb energiahordozó-szállítója.7 

A Zöld Könyv célkitűzéseinek végrehajtása érdekében a Tanács 2007 márciusi ülésén döntött 

az Európai Unió 2020-ig terjedő energetikai célértékeiről. A globális felmelegedés 

megfékezése érdekében célul tűzte ki az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 20 

százalékkal való csökkentését az 1990-es év bázisértékéhez képest. Az energiahatékonyság 

terén 20 százalékos energia-megtakarítási célt határozott meg az energiabiztonság fokozása és 

az energiaárak növekedésének mérséklése érdekében. A megújuló energiaforrások 

alkalmazásának fokozása, mely egyszerre járul hozzá az ellátásbiztonság növeléséhez, a 

versenyképesség fokozásához és a fenntarthatóság biztosításához, kiemelt szerepet kapott a 

célok között. A megújuló energiaforrásokból előállított energiának a bruttó 

energiafogyasztásban képviselt részarányára vonatkozó impozáns, 20 százalékos célérték 

egyértelműen meghatározta, hogy az Európai Unió harmadszorra is megszabta preferált 

energiahordozóját, mellyel a szén, a szénhidrogének és az atomenergiát követően a megújuló 

energiaforrások alkalmazása vált az Európai Unió energiapolitikájának alapjává.8 

 

3. A felemás piacliberalizáció folytatása: a harmadik liberalizációs csomag 

 

2006 őszén a Bizottság közleményt adott ki a földgáz és a villamos energia belső piacának 

lehetőségeiről, melyben megfogalmazta, hogy a földgáz és villamos energia versenypiaccá 

alakítását szolgáló korábbi szabályozások (a villamosenergia és földgáz piacának első és 

második liberalizációs csomagja) bár rögzítették a belső energiapiachoz szükséges jogi keretet, 

illetve kiépült az ehhez szükséges infrastruktúra, azonban ennek ellenére sok tagállamban nem 

valósult meg a valódi piaci verseny. Az eredményeket értékelni hivatott versenyjogi vizsgálat 

megállapította, hogy bár történt előrelépés a piac liberalizációja kapcsán, de az nem 
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kiegyensúlyozottan valósult meg. A Bizottság az európai szabályozás helytelen átvételéért, az 

irányelvek megsértéséért, valamint a nemzeti jogba át nem ültetéséért 20 ország ellen 34 

jogsértési eljárást kezdeményezett. A megállapított hiányosságok és az eljárás alá vont országok 

nagy száma egyértelműen bizonyította, hogy a megállapított jogi keret hiányos, ezért szükséges 

a szabályozás módosítása.9  

A probléma feltárása érdekében a Bizottság jelentést készített az európai gáz- és 

villamosenergia-ágazat működéséről, melyben megállapította, hogy a gáz- és villamosenergia-

piacok nagykereskedelmi szinten továbbra is koncentráltak és nemzeti szintűek, a földgáz 

nagykereskedelem lassan fejlődik, a kiskereskedelmi piacon a verseny és a választás 

szabadsága csak korlátozottan tud érvényesülni. A verseny a villamos energia piacon jobban 

érvényesülni tudott, azonban kiteljesedését a kevés, hosszú pozíciójú beszállítói szerződések 

determinálták. Mindennek, illetve a nem hatékony és nem átlátható árképzés következtében a 

fogyasztók csak korlátozottan tudják kihasználni a verseny jelentette piaci előnyöket. 

 

1. ábra: A villamos energia és a földgáz átlagos fogyasztói árának alakulása az EU-15 

országaiban 

Figure 1.: The average consumer price of electricity and natural gas in EU-15 countries 

 
Forrás: COM(2006) 841 

A hibák kiküszöbölése és a liberalizációs folyamat lezárása érdekében 2007-ben megszületett 

az Európai Unió harmadik liberalizációs csomagja.11 A javaslat kiemelte, hogy a villamos 

energia és földgáz piac liberalizációja hozzávetőlegesen 10 éve megkezdődött, azonban a valódi 

belső piacot a nemzeti határok, a magas fokú vertikális integráció és az erős piaci koncentráció 

miatt továbbra sem sikerült megteremteni. Az új szabályok létrehozásának javaslatával az 
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Európai Bizottság az energiapiacok működésének fokozottabb átláthatóságát, az ellátási- és 

termelési tevékenység és a hálózatüzemeltetés szétválasztását, a tagállamok energiaszabályozó 

hatóságai hatáskörének, valamint a hálózatok és rendszerek üzemeltetésének további 

összehangolását, továbbá a nemzeti szabályozó hatóságok közti együttműködés céljára szolgáló 

független mechanizmus kialakítását kívánta elérni. A javaslatcsomag részét képezte az 

Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról szóló javaslat, mellyel a 

Bizottság egy olyan szupranacionális uniós szervezet felállítását tervezte, mely a 

villamosenergia- és gázipari szabályozó hatóságok európai csoportja (ERGEG) működésének 

pozitív eredményeit formális együttműködési struktúrában képes alkalmazni. 

A bizottsági és tanácsi javaslatcsomag alapján az Európai Parlament és a Tanács 2009 

nyarán fogadta el a harmadik liberalizációs csomagot. A csomag részét képező irányelvek a 

bizottsági javaslatban előirányozottakhoz képest több ponton változtak, mivel mind a Tanács, 

mind az EP a kompromisszumok irányába tolta el a jogalkotást. A legnagyobb vita a hálózati 

szétválasztás terén bontakozott ki. Számos tagállam (többek között Franciaország, 

Németország, Ausztria, Bulgária, Görögország, Lettország, Luxemburg, Szlovákia) ellenezte a 

Bizottság által javasolt tulajdonosi szétválasztás eljárásának kötelezővé tételét, melyet az 

egyeztetések során a független rendszerirányító modell korlátokhoz kötött engedélyezésével 

oldottak fel.12 A Tanács és a Parlament által elfogadott, a villamos energia és a földgáz belső 

piacát szabályozó irányelvek13 az alábbi főbb területeken módosították vagy pontosították a 

korábbi szabályozást: 

1. Közszolgáltatási kötelezettségek: Az első liberalizációs csomag engedélyezte a 

tagállamoknak közérdekből nem diszkriminatív módon közszolgáltatási 

kötelezettség megállapítását a villamosenergia-rendszerben tevékenykedő 

vállalkozások részére. A második csomag már általános közszolgáltatási 

kötelezettséget definiált, kiterjesztve a lehetőség alkalmazhatóságának körét. A 

harmadik csomag a szabályozást kiterjesztette a földgázpiacra is, mely 

kötelezettséget az ellátásbiztonság, a klímavédelem és az energiahatékonyság 

érdekében alkalmazhatnak a tagállamok. 

2. Egyetemes szolgáltatás – fogyasztóvédelem: Az egyetemes szolgáltatást a második 

liberalizációs csomag írta elő a háztartások és a – tagállami döntések függvényében 

– a versenypiacra kilépni nem akaró kisvállalkozások ellátása érdekében. A 

szabályozás részeként került meghatározásra a végső menedékes intézménye, mely 

a kijelölt szolgáltató számára ellátási kötelezettséget ír elő a szolgáltató nélkül maradt 

fogyasztók ellátására. Az új villamosenergia-irányelv tagállami mérlegelési 

lehetőségtől függetlenül tette kötelezővé az egyetemes szolgáltatás igénybevételét a 

kisvállalkozások számára. Mind a gázpiac, mind a villamosenergia-piac esetén 

létrehozta a védendő fogyasztó kategóriát, melynek körét és a védelem érdekében 

szükséges intézkedések meghatározását tagállami kompetenciaként határozta meg. 

3. Engedélyezés: A harmadik liberalizációs csomag e területen nem hozott komolyabb 

változásokat. A második csomag szabályozását átvéve az új szabályozás rögzítette 

az engedélykérelem átlátható elbírálását, az elutasítás indoklásának kötelezettségét, 

valamint a jogorvoslat biztosítását. Az erőmű létesítés esetében továbbra is az 

engedélyezési eljárás maradt a meghatározó, bizonyos esetekben azonban továbbra 

is lehetőség volt a második villamosenergia-irányelv által bevezetett 

versenytárgyalási eljárás lefolytatására. 
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4. Hálózati hozzáférés – szétválasztás: Az első villamosenergia-irányelv előírta 

legalább menedzsment oldalról független rendszerirányító kinevezését, akinek 

megkülönböztetés-mentesen kellett biztosítania a hálózat használatát minden piaci 

szereplő számára. Az irányelv a hozzáférés három módját határozta meg (tárgyalásos 

hálózati hozzáférés, szabályozott hálózati hozzáférés, egyvásárlós modell). A 

gázpiaci irányelv ezzel ellentétben csak a tárgyalásos és a hálózati hozzáférés eljárást 

tartalmazta. A második liberalizációs csomag a korábban meghatározott modelleket 

az átviteli és elosztóhálózatokhoz való megkülönböztetés-mentes hozzáférés 

általános elvével helyettesítette. A harmadik liberalizációs csomag ezen a téren hozta 

a legmeghatározóbb változást. A csomag két új modellt (tulajdonosi szétválasztás, 

független rendszerüzemeltető) határozott meg. A tulajdonosi szétválasztás esetén a 

hálózat tulajdonjogilag különválik a vertikálisan integrált hálózattól, mely társaság 

látja el az átviteli hálózat üzemeltetését. A független rendszerüzemeltetői modell a 

bizottsági javaslatot követő politikai egyeztetések során került meghatározásra. 

Abban az esetben lehet alkalmazni, amennyiben 2009. szeptember 3-án az átviteli 

rendszer egy vertikálisan integrált vállalkozás része. E modell esetén ugyanis nem 

valósul meg a tulajdonosi szétválasztás, a tulajdonos csak a hálózat üzemeltetését 

köteles átadni egy tőle független rendszerüzemeltetőnek.14 

Az irányelvek elfogadása mellett az EP és a Tanács döntött az Energiaszabályozók 

Együttműködési Ügynökségének (ACER) felállításáról.15 Az ACER kiegészíti és koordinálja a 

nemzeti szabályozó hatóságok munkáját, részt vesz az európai hálózat szabályainak 

kidolgozásában, tanácsokkal látja el az európai intézményeket a villamos energiával és a 

földgázzal kapcsolatos kérdésekben, nyomon követi a földgáz és villamos energia belső 

piacának működését és jelentéseket készít megállapításairól, továbbá adott esetben kötelező 

érvényű egyedi határozatokat fogad el a határokon átnyúló infrastruktúrákhoz való hozzáférésre 

és üzemeltetésük biztonságára vonatkozó feltételekről. Az ügynökség feladata 2012-ben a piaci 

visszaélések feltárása és megakadályozása érdekében kiegészült a nagykereskedelmi 

energiapiacok működésének nyomon követésével, melyben munkáját a nemzeti szabályozó 

hatóságok segítik.16 

Az Európai Unió harmadik liberalizációs csomagja 2011-ben lépett hatályba, melynek 

alapján 2014-ig kellett megvalósítania a Közösségnek a belső energiapiac teljes 

liberalizálását.17 A belső energiapiac az Európai Unió törekvései ellenére azonban e határidőig 

nem tudott teljes mértékben megvalósulni. Az Európai Bizottság álláspontja szerint ennek fő 

oka, hogy a tagállamok lassan végezték el nemzeti jogszabályaik harmonizálását az uniós 

joghoz.18 Az Európai Parlament 2013 szeptemberében hozott határozatában kiállt a 

liberalizációs folyamatok végrehajtása és mielőbbi lezárása mellett. Az EP döntésében állást 

foglalt a megújuló energiát termelő társulások és a decentralizált megújuló energián alapuló 

energiatermelő rendszerek támogatása mellett.19  

Annak ellenére, hogy az Európai Unió belső energiapiacának létrehozása és a villamos 

energia és földgáz piacának liberalizációja már az Európai Egységes Okmány három évtizeddel 

ezelőtti elfogadásával elindult, a folyamatot a mai napig nem tekinthetjük befejezettnek. A 

folyamat egyértelmű pozitívuma ugyanakkor, hogy a villamosenergia-piac liberalizálásával 

megszületett az a piaci környezet, mely lehetővé teszi a megújuló energiaforrások 

alkalmazásának támogatását és az energiatermelésen belüli részarányának növelését, mely 

elengedhetetlen feltétele annak, hogy a megújuló energiaforrások meghatározó szerepet 

tudjanak a jövőben játszani az EU országok energiatermelésében. 
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4. Az új energiapolitika végrehajtása: Európa 2020 stratégia 

 

A Tanács által 2007-ben lefektetetett, úgynevezett 20/20/20 energetikai célkitűzések 

végrehajtásának biztosítása az Európai Unió 2010-2020 időszakra vonatkozó növekedési 

stratégiájának a része lett. A Tanács 2010 júniusában fogadta el az Európa2020 stratégiát az 

Európai Unió intelligens (tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítása), fenntartható 

(erőforrás-hatékonyabb, környezetbarátabb és versenyképesebb gazdaság kialakítása) és 

inkluzív (magas foglalkoztatást biztosító, valamint erős szociális és területi kohézióval 

rendelkező gazdaság kialakítását ösztönző) növekedésének megteremtése érdekében. A 

stratégiában az Európai Bizottság öt célkitűzést, hét kiemelt kezdeményezést határozott meg: 

Stratégia célkitűzései: 

1. „A 20–64 évesek foglalkoztatási rátáját a jelenlegi 69 %-ról legalább 75 %-ra kell 

növelni, egyrészt a nők és az idősebb munkavállalók nagyobb mértékű foglalkoztatása, 

másrészt a migránsok fokozottabb munkaerő-piaci integrációja révén”. 

2. „Az EU-nak jelenleg az a célja, hogy a GDP 3 %-át K+F-re fordítsa. E cél ugyan 

ráirányította a figyelmet arra, hogy mind az állami, mind a magánszférának be kell 

ruháznia a K+F-be, a hatások helyett azonban a bemenetre összpontosít. Egyértelműen 

szükséges a K+F-be való magánberuházások feltételeinek javítása az EU-ban, és a 

stratégiában javasolt intézkedések közül több is erre irányul. Az is egyértelmű, hogy a 

K+F-et és az innovációt együtt véve szélesebb kiadási skálát kapnánk, amely jobban 

illusztrálná az üzletvitelt és a termelékenységet ösztönző tényezőket.” 

3. „Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását az 1990-es szinthez képest legalább 20, 

kedvező feltételek esetén 30 %-kal csökkentenünk kell; a megújuló energiaforrások 

arányát 20 %-ra kell növelnünk a teljes energiafogyasztásban, és az energiahatékonyság 

20 %-kal történő növelése is szükséges.” 

4. „Az iskolai végzettségre nézve olyan célt kell kitűzni, amely – a lemorzsolódók 

arányának a jelenlegi 15-ről 10 %-ra történő csökkentése révén – egyrészt kezeli az 

iskolából kimaradók problémáját, másrészt a 30–34 éves korosztály körében 31-ről 

2020-ig legalább 40 %-ra növeli a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát.” 

5. „Az országos szegénységi küszöbök alatt élő európaiak arányát 25 %-kal csökkenteni 

kell, több mint 20 millió embert emelve ki a szegénységből.”20 

Stratégia kiemelt kezdeményezései: 

1. Innovatív Unió: „keretfeltételek, illetve a kutatásra és innovációra fordított 

finanszírozás javítására szolgál annak érdekében, hogy az innovatív ötletekből a 

növekedést és a foglalkoztatást segítő termékek és szolgáltatások jöjjenek létre.” 

2. Mozgásban az ifjúság: „az oktatási rendszerek teljesítményének növelését és a fiatalok 

munkaerőpiacra történő belépésének megkönnyítését szolgálja”. 

3. Európai digitális menetrend: „a nagy sebességű internet bővítésének felgyorsítását és 

az egységes digitális piac előnyeinek háztartások és vállalkozások általi kiaknázását 

tartja szem előtt”. 

4. Erőforrás-hatékony Európa: „a gazdasági növekedés és az erőforrások 

felhasználásának szétválasztását, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé 

való elmozdulás elősegítését, a megújuló energiaforrások növekvő mértékű 

alkalmazását, a szállítási ágazat modernizálását és az energiahatékonyság ösztönzését 

szolgálja”. 
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5. Iparpolitika a globalizáció korában: „a vállalkozások (különösen a kkv-k) üzleti 

környezetének javítását és a világszinten versenyképes, erős és fenntartható ipari bázis 

kifejlesztésének támogatását célozza.” 

6. Új készségek és munkahelyek menetrendje: „a munkaerőpiacok modernizálását célozza, 

és arra törekszik, hogy lehetővé tegye az emberek számára készségeik egész életen át 

történő fejlesztését, hogy ezáltal növekedjen a munkaerőpiacon való részvétel, és – 

többek között a munkavállalók mobilitása révén – közeledjen egymáshoz a munkaerő-

piaci kínálat és kereslet”. 

7. Szegénység elleni európai platform: „célja olyan szociális és területi kohézió biztosítása, 

ahol a növekedés és a munkahelyteremtés előnyeit széles körben megosztják, a 

szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők pedig méltóságban, a társadalom 

aktív tagjaiként élhetnek.21  

A fenntartható növekedés prioritás keretében a stratégia két, az energiapolitikához szorosan 

kötődő részterületet jelölt meg. Az éghajlatváltozás elleni küzdelem kapcsán célul tűzte ki a 

károsanyag-kibocsátás jelentős és gyors ütemű csökkentését az új technológiák minél szélesebb 

körű bevonásával, valamint a kibocsátás további korlátozását, míg a tiszta és hatékony 

energiaforrások alkalmazásának érdekében a földgáz és kőolaj importjának 60 milliárd euróval 

való csökkentését, valamint a megújuló energiaforrások felhasználásának növelésével 600 000 

új munkahely létrejöttét jelölte meg megvalósítandó törekvésként.  

Az erőforrás-hatékony Európa kiemelt kezdeményezése a fejlődés irányának a megújuló 

energiaforrások növekvő mértékű felhasználását, az energiahatékonyság ösztönzését, valamint 

az alacsony szén-dioxid kibocsátású technológiák alkalmazását tűzte ki célul. A kiemelt 

kezdeményezés végrehajtása során az Európai Bizottság a belső energiapiac kiteljesítését, a 

stratégiai energiatechnológiai terv végrehajtását, a megújuló energiaforrások használatának 

növelését, illetve az energia intenzív ágazatok hatékonyságának növelését, energiatakarékos 

eszközök használatának ösztönzését kívánja megvalósítani. Emellett kiemelt feladatként 

határozta meg az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, erőforrás-hatékony európai gazdaság 

megteremtéséhez szükséges strukturális és technológiai változások kidolgozását.22 

A Tanács és az Európai Parlament a stratégiában uniós szinten meghatározott, a megújuló 

energiaforrásokból előállított energia részarányára vonatkozó 20 százalékos cél 

végrehajtásához szükséges tagállami hozzájárulást országonként eltérő mértékben határozta 

meg. A nemzeti célérték meghatározásánál a jogalkotó figyelembe vette a tagállamok eltérő 

kiindulási értékét, a nemzetek megújuló energia adottságát és az országok által felhasznált 

energiahordozó összetételének különbségeit. Ennek megfelelően a megújuló energiaforrásból 

előállított energia támogatásáról szóló irányelv 1. számú mellékletében rögzítették azokat a 

nemzeti célokat, melyek végrehajtása képes biztosítani az Európai Unió által kitűzött, 20 

százalékos mértékű uniós célérték elérését. Az irányelv kötelezte a tagállamokat nemzeti 

cselekvési terveik megalkotására, melyben a tagállamoknak szükséges rögzíteniük a célkitűzés 

végrehajtásához szükséges intézkedéseiket.23 
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1. táblázat: Európa2020 stratégia nemzeti célértékei 

Table 1.: National targets of Europe2020 strategy 

Ország 

A megújuló 

energiaforrásokból 

előállított energiának a 

2005. évi teljes bruttó 

energiafogyasztásban 

képviselt részaránya  

Célkitűzés a megújuló 

energiaforrásokból 

előállított energiának a 

2020. évi teljes bruttó 

energiafogyasztásban 

képviselt részarányára  

Aktuális 

érték 

(2014) 

Elvárt 

növekedés 

15 év alatt 

EU-28 - 20% 16% - 

Belgium 2,2 % 13 % 8% 10,8 % 

Bulgária 9,4 % 16 % 18% 6,6 % 

Csehország 6,1 % 13 % 13,4% 6,9 % 

Dánia 17,0 % 30 % 29,2% 13 % 

Németország 5,8 % 18 % 13,8% 12,2 % 

Észtország 18,0 % 25 % 26,5% 7 % 

Írország 3,1 % 16 % 8,6% 12,9 % 

Görögország 6,9 % 18 % 15,3% 11,1 % 

Spanyolország 8,7 % 20 % 16,2% 11,3 % 

Franciaország 10,3 % 23 % 14,3% 12,7 % 

Olaszország 5,2 % 17 % 17,1% 11,8 % 

Ciprus 2,9 % 13 % 9% 10,1 % 

Lettország 32,6 % 40 % 38,7% 7,4 % 

Litvánia 15,0 % 23 % 23,9% 8 % 

Luxemburg 0,9 % 11 % 4,5% 10,1 % 

Magyarország 4,3 % 13 % 9,5% 8,7 % 

Málta 0,0 % 10 % 4,7% 10 % 

Hollandia 2,4 % 14 % 5,5% 11,6 % 

Ausztria 23,3 % 34 % 33,1% 10,7 % 

Lengyelország 7,2 % 15 % 11,4% 7,8 % 

Portugália 20,5 % 31 % 27% 10,5 % 

Románia 17,8 % 24 % 24,9% 6,2 % 

Szlovénia 16,0 % 25 % 21,9% 9 % 

Szlovákia 6,7 % 14 % 11,6% 7,3 % 

Finnország 28,5 % 38 % 38,7% 9,5 % 

Svédország 39,8 % 49 % 52,6% 9,2 % 

Egyesült 

Királyság 
1,3 % 15 % 7% 13,7 % 

Forrás: saját szerkesztés és számítás a 2009/28/EK irányelv alapján 

 

5. Az Európai Unió energiapolitikájának kilátásai 

 

Az Európai Unió több mint fél évszázados törekvése a közös energiapolitika létrehozására 

továbbra is csak részsikereket tudott elérni, magvalósítása várhatóan a következő évtizedekben 

is komoly feladatot fog róni az EU számára. A villamos energia és a földgáz belső piacának 

megteremtésével 2011-re jelentős előrelépést sikerült elérni, azonban maga a liberalizációs 

folyamat se mondható befejezettnek, várhatóan az Európai Uniónak középtávon meg kell 
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alkotnia negyedik liberalizációs csomagját. Az EU energiapolitikáját alapvetően meghatározó 

kérdések, mint az energiaellátás általános szerkezetének meghatározása, az ellátásbiztonság és 

az infrastruktúra védelme továbbra is szuverén tagállami hatáskörben van. Bizonytalanságot 

jelent a jövőbeni kilátások kapcsán a 2011-es fukushimai atomerőmű katasztrófa következtében 

az Európai Unió több országában kibontakozó atomenergia-ellenesség. Németország célja, 

mely szerint 2022-ig leállítja teljes atomerőmű kapacitását, kiemelten elősegítheti az 

Európa2020 stratégia célkitűzések közül a megújuló energiaforrások részarányának 20 

százalékra való növelésének elérését. Amennyiben azonban Németország csak részben lesz 

képes a kieső kapacitásokat megújuló energiaforrások alkalmazásával pótolni, az tovább 

növelheti az Európai Unió energiafüggőségét, ami becslések szerint az atomerőmű bezárások 

hatásait figyelembe nem véve is 2030-ra a jelenlegi megközelítőleg 50 százalékról 65 

százalékra fog növekedni, valamint „megtorpedózhatja” a CO2 kibocsátás csökkentését 

előirányzó törekvéseket. További jelentős kérdés az infrastruktúra helyzete. Az EU 

energiarendszerének teljes beruházási költségét egyes számítások 4000 milliárd euróra 

becsülik, melynek mintegy negyedét erőműépítésre kellene fordítani a jelenlegi 

villamosenergia-termelő kapacitások fenntartásának érdekében. Ezt tovább növeli a bezárt és 

bezárandó atomerőművek pótlásának költsége. Amennyiben e jelentős beruházások 

hagyományos fosszilis vagy nukleáris energiahordozót használó erőművekbe történnek, akkor 

a jelentős beruházási költségek miatt több évtizedre megpecsételik e nyersanyagok iránti 

függőséget, ugyanakkor egyben lehetőséget is teremt az Európai Unióban a megújuló 

energiaforrásokat felhasználó erőművek építésére és a kieső kapacitások megújuló energiával 

való fedezésére.24 

Középtávon az Európai Unió legfontosabb energetikai kérdése az Európa2020 stratégia 

energetikai célkitűzéseinek végrehajthatósága. Az Európai Bizottság utoljára 2014-ben hozta 

nyilvánosságra a stratégia végrehajtásának mérlegét, melyben bizakodó álláspontot képviselt a 

célok végrehajtása érdekében. A dokumentum megállapításai szerint az EU 2012-re az 

üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére vonatkozó 20 százalékos célt majdnem 

teljesítve, 18 százalékos csökkenést ért el. Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy 

ennek legmeghatározóbb eleme a 2008-as válság következtében Európában is jelentkező 

gazdasági recesszió, mely hatásainak elmúlását követően egy új konjunkturális időszak 

felszálló ágában az az érték jelentősen visszaeshet. Az energiahatékonyság-növekedését mérni 

hivatott primerenergia-fogyasztás értéke szintén elsődlegesen a gazdasági válság 

következtében esett vissza a 2006-os csúcsértékhez képest 8 százalékkal (2012), a válságot 

követően fellendülő fogyasztás e csökkenés nagy részét eliminálni fogja. 

A mérleg alapján az Európai Unió szintén jó úton halad a megújuló energiaforrásokból 

előállított energiának a 2020. évi teljes bruttó energiafogyasztásban képviselt részarányára 

vonatkozó célkitűzés teljesítésében. A közösség országainak összértéke 2012-ben a 14,4 

százalékot, mely 2014-ben a 16 százalékot érte el.25 Amennyiben nem csökken a növekedés 

üteme, reálisnak tűnik a stratégia által kitűzött cél elérése, sőt annak túlteljesítése is. Bár uniós 

szinten jó irányba halad a célérték teljesítése, ugyanakkor nem mondható ez el a nemzeti 

célértékek teljesítéséről. 
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2. táblázat: A megújuló energiaforrásokból előállított energiának a 2020. évi teljes bruttó 

energiafogyasztásban képviselt részarányára vonatkozó célérték időszaki teljesítése 

Table 2.: Periodic performance of the target related to the ratio of energy produced from 

renewable energy sources in the total gross energy consumption in 2020 

Ország 2005 2014 Célérték 

Elvárt növekedés 

teljesítésének 

mértéke 

EU-28 9 % 16 % 20 % 63,64% 

Hollandia 2,5 % 5,5 % 14 % 26,09% 

Luxemburg 1,4 % 4,5 % 11 % 32,29% 

Franciaország 9,6 % 14,3 % 23 % 35,07% 

Egyesült Királyság 1,4 % 7 % 15 % 41,18% 

Írország 2,9 % 8,6 % 16 % 43,51% 

Málta 0,2 % 4,7 % 10 % 45,92% 

Magyarország 4,5 % 9,5 % 
13 % / 

14,65% 

58,82% / 

49,26% 

Belgium 2,3 % 8 % 13 %  53,27%  

Lengyelország 6,9 % 11,4 % 15 % 55,56% 

Ciprus 3,1 % 9 % 13 % 59,60% 

Németország 6,7 % 13,8 % 18 % 62,83% 

Portugália 19,5 % 27 % 31 % 65,22% 

Szlovénia 16 % 21,9 % 25 % 65,56% 

Spanyolország 8,4 % 16,2 % 20 % 67,24% 

Szlovákia 6,4 % 11,6 % 14 % 68,42% 

Görögország 7 % 15,3 % 18 % 75,45% 

Lettország 32,3 % 38,7 % 40 % 83,12% 

Ausztria 23,8 % 33,1 % 34 % 91,18% 

Dánia 16 % 29,2 % 30 % 94,29% 

Olaszország 7,5 % 17,1 % 17 % 101,05% 

Csehország 6 % 13,4 % 13 % 105,71% 

Finnország 28,8 % 38,7 % 38 % 107,61% 

Románia 17,6 % 24,9 % 24 % 114,06% 

Litvánia 17 % 23,9 % 23 % 115,00% 

Észtország 17,5 % 26,5 % 25 % 120,00% 

Bulgária 9,4 % 18 % 16 % 130,30% 

Svédország 40,6 % 52,6 % 49 % 142,86% 

Horvátország 23,8 % 27,9 % 20 % - 

Forrás: saját szerkesztés és számítás az Eurostat adatai alapján 

 

A fenti táblázat alapján látható, hogy Svédország, Bulgária, Észtország, Litvánia, 

Románia, Finnország, Csehország és Olaszország nemcsak időarányosan, hanem a teljes, 2020-

ig terjedő időtartamra vonatkozó célkitűzését teljesítette, míg Horvátország már a bázisévben 

is meghaladta a számára előírt értéket. Hollandia, Luxemburg, Franciaország ugyanakkor 

időarányosan alulteljesítenek, Hollandia és Luxemburg esetében várhatóan nem lesz tartható az 

uniós célkitűzés. A cél teljesítése szempontjából bizonytalanok táborát erősíti még Írország, 

Málta és Magyarország, mely országok ugyan időarányosan teljesítik a célkitűzést, azonban 
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nem megfelelő energiapolitika folytatása esetén kérdésessé válhat a célkitűzés 

teljesíthetőségének sikere.  

 

7. Összefoglalás 

 

Napjainkban az energiabiztonság a nemzetállami kihívások egyik kiemelt területe, melyre az 

egyre energiaigényesebb gazdasági növekedés mellett fokozódó figyelem hárul. A Föld 

energiaellátásának jelenlegi szerkezetében továbbra is kiemelkedő szerepe van a fosszilis 

tüzelőanyagoknak. Különösen nagy a földgáz és a kőolaj gazdasági és politikai szerepe, mely 

e nyersanyagok kitermelői számára politikai és gazdasági érdekérvényesítési lehetőséget ad. Az 

energiafüggőség okozta ellátásbiztonsági kockázatok kezelésének egyetlen tartós megoldását a 

saját erőforrások használata, azon belül is a megújuló energiaforrások alkalmazása képes 

ellátni, azonban ezek alkalmazását számos gátló tényező hátráltathatja. Az Európai Unió 2020 

vonatkozásában impozáns célkitűzést határozott meg a megújuló energiaforrások 

alkalmazására vonatkozóan, melynek sikeressége meghatározó lehet a megújuló 

energiaforrások hosszú távú alkalmazása tekintetében. Az Európai Unió tagállamai közül 

többen (Svédország, Bulgária, Észtország, Litvánia, Románia, Finnország, Csehország és 

Olaszország) már 2014-re teljesítették a 2020-as célértékeket, míg a legtöbb tagállam jó úton 

halad a célértéke határidőre való teljesítésében. 
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Haffner-Kiss Alexandra13 

 

ZENEI HATÁSOK KUTATÁSA A MAGZATI IDŐSZAKTÓL 

 

RESEARCH ON EFFECT OF MUSIC FROM FOETAL PERIOD 
 

ABSTRACT 

 
Europa Cantat XIX international choir festival was held in Pécs between July 24 – August 2, 2015.  

5,000 choir singers, who love to sing, came to the festival in our city. After the closing of the choir 

meeting, Zoltán Balogh minister of Human Resources set the goal that students should sing more in the 

schools as well because knowing the culture can help the rising generation to perform better even in 

everyday life. The main topic of my research is how music is affecting children’s development. I review 

the positive intellectual development on children from the foetal period to primary school children by 

also examining children living in disadvantaged social conditions. In the first phase of my research, I 

review the theoretical background of transfer effects and my ultimate goal is to reveal how instrumental 

music education can be incorporated into public education. 
 

1. Bevezető 

 

Már a XX. században is több kutatási területet foglalkoztatott a kérdés miként is hathat a zenélés 

a szellemi és a testi fejlődésre. A zene pozitív hatásait mai modern technikával is számos kutatás 

esetén sikeresen támasztották alá. Napjainkban is agykutatók, pszichológusok, pedagógusok, 

művészek, biológusok, és lelkipásztorok keresik a választ, milyen transzferhatásai is vannak a 

zenének a szellemi és testi fejlődésre. Kutatásom alapján arra a konzekvenciára jutottam, 

miszerint a zene pozitívan hat a kreativitásra, az önbizalom növelésére, segíti a két agyféltek 

közti kommunikációt és segít elsajátítani a koncentrációs képességet.  

1948-ban Párizsban Kodály Zoltán a következőket nyilatkozta egy gyermeknapi 

konferencián: „Arra a kérdésre, hogy mikor kezdődjék a gyermek zenei nevelése, azt találtam 

felelni: kilenc hónappal a születése előtt. Első percben tréfára vették, de később igazat adtak. 

Az anya nemcsak testét adja gyermekének, lelkét is a magáéból építi fel, még tovább mennék: 

nem is a gyermek: az anya születése előtt kilenc hónappal kezdődik a gyermek zenei nevelése”.1 

A vizsgálatok alapján a magzat már hallja az őt körülvevő zajokat. Hallja édesanyja hangját, 

szívverését, a keringő vér zúgását, a köhögést.2 Fontos már ebben a korai időszakban is oda 

figyelni a magzat lelki fejlődésére. A magzat érzékeli az őt körülvevő érzelmi helyzeteket. Ha 

az édesanya gyakran stresszes vagy lehangolt az kihatással lehet a további lelki fejlődésére is. 

A születést megelőző időszak, amely az anyaméhben kezdődik, ugyanolyan fontos részét 

képezi a folyamatosan fejlődő életszakaszainkban, mint a születést követő szakaszok. A magzat 

ebben az időszakban is tapasztal és érzékel, csupán azt sajátos módon teszi. A születést 

követően ezek a tapasztalások emlékké alakulnak, melyek később akár aktivizálódhatnak egy-

egy érzelmi reakcióinkban.3 A pszichológia tudománya a nyolcvanas évektől kezdve 

vizsgálódik e kérdés kapcsán, hogy milyen hatással is lehet a magzatra az őt körülvevő érzelmi 

sokaság. Az elmúlt két évtizedben egyre magabiztosabban jelenthetjük ki, hogy a méhen belüli 

létnél kezdődik a pszichikus szerveződés. 

                                                           
13 Haffner-Kiss Alexandra MA hallgató, Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Zeneművészeti Intézet 
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A felnövekvő „Z” generáció, avagy másképpen nevezve a globális és digitális generáció 

tagjait tanító pedagógusok egyre gyakrabban találkoznak azzal, hogy a gyermekek önbizalom 

hiányosak, tele vannak komplexusokkal, nem tisztelik a kort, azt csupán állapotnak tekintik, 

sokkal inkább a tudás birtoklóit ismerik el korra való tekintet nélkül. Elmondható továbbá, hogy 

annyira vágynak a figyelemre és szeretetre, mint talán még egyetlen korábbi felnövekvő 

generáció sem. Fontos kijelenteni, hogy minden eddigi generáció értékrendje meglehetősen 

különbözött egymástól, ennek megfelelően a legfrissebb iskolába járó generációnál is így van 

ez. Kiemelten fontos megtalálnunk a gyermekekkel való kommunikációs kapcsolatot és 

kidolgozni a fejlesztésükhöz legmegfelelőbb pedagógiai módszereket. A gyermekek eltérő 

értékrendjére a születést követően még sokszor a szülők sem állnak készen, így azok megoldása 

iskola időben a pedagógusra hárul át. Azok a gyermekek, akiknek nincs kialakítva a megfelelő 

háttér a fejlődésükhöz, a zeneiskolai hangszeres egyéni órák jelenthetnek egyfajta menedéket, 

mentőövet ahhoz, hogy megfelelő személyiségfejlődésük végbemehessen. A zene pozitív 

transzferhatásai ismertek számunkra, e hatásokat célja feltárni a dolgozatnak, valamint a 

kutatásban bizonyítani, hogy a zenepedagógus segítségével a zeneórákon tudjuk elérni a zenélés 

örömével a legkiválóbb fejlődést a legfiatalabb generációnál. 

 

2. A magzat anatómiai és élettani megfigyelése 

 

Fontos már ebben a korai időszakban is oda figyelni a magzat lelki fejlődésére. Kodály Zoltán 

szavait egyre több tapasztalati tény támasztja alá, miszerint az ember már két generációval 

korábbi családtagjaitól is örökölhet a genetikai állományon kívüli más élettani alapozást. Ilyen 

élettani örökség lehet az úgy nevezett epigenetikus örökség. „Nem ’csupán’ a genetikai 

feltételeket kapjuk örökségül, hanem az ún. epigenetikusakat is: kulturális, társadalmi 

feltételeket, és pszichoszociális struktúrákat is.”4 A magzat érzékeli az őt körülvevő érzelmi 

helyzeteket. Ha az édesanya gyakran stresszes vagy lehangolt, az kihatással lehet a gyermek 

további lelki fejlődésére is. A születést megelőző időszak, amely az anyaméhben kezdődik, 

ugyanolyan fontos részét képezi a folyamatosan fejlődő életszakaszainknak, mint a születést 

követő szakaszok. A magzat ebben az időszakban is tapasztal és érzékel, csupán azt egyedi és 

sajátos módon teszi. Napról napra számos információ éri a magzatot, és minden nap valami újat 

tanul. A születést követően ezek a tapasztalások emlékké alakulnak, melyek később akár 

aktivizálódhatnak egy-egy érzelmi reakcióban.5 A vizsgálatok alapján a magzat már hallja az 

őt körülvevő zajokat. Hallja édesanyja hangját, szívverését, a keringő vér zúgását, a köhögést. 

Annak ellenére, hogy a magzat a bőrön és a magzatvízen keresztül másképp hallja az édesanyja 

hangját, mint a születést követően, nagyvalószínűséggel állíthatjuk, hogy felismeri azt.6  

A pszichológia tudománya a nyolcvanas évektől kezdve vizsgálódik e kérdés kapcsán, hogy 

milyen hatással is lehet a magzatra az őt körülvevő érzelmi sokaság. Az elmúlt két évtizedben 

egyre magabiztosabban jelenthetjük ki, hogy a méhen belüli létnél kezdődik a pszichikus 

szerveződés.7 

A mai technikákkal már a terhesség 266 napján, azaz szinte teljes időtartalma alatt, lehetőség 

nyílik arra, hogy ultrahanggal nyomon követhessék a terhesség különböző fázisait. A 

vizsgálatoknak köszönhetően láthatóvá vált, hogy az auditív (hallási) rendszer már az első 

terhességi héten érzékelhető mikroszkóp segítségével. A harmadik negyedik terhességi hét 

környékén már elkezd megindulni a szív és az agy kialakulása. A hetedik hét környékén az 

embrió agyi funkciói egyre összetettebbé válik és ebben az időszakban kezd el mozogni, bár 

ezt még a kismama nem érzékeli. A nyolcadik héten az embrió zene és zajok hallatára agyi 
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tevékenységet aktivizál. A tízedik héttől az embrió eléri az alapszerkezeti formáját és ettől a 

pillanattól nevezzük magzatnak. „A korai mozgásrepertoár megnyilvánulásait láthatjuk, 

amelyek az alábbiak lehetnek: kéz a fejhez vagy a szájhoz emelése, végtagok kinyújtása, száj 

nyitása, vagy akár a nyelés. Az első trimeszter végére ez a 13. hétre tehető akár 7 percig is tud 

folyamatosan mozogni”.8 Ezen mozgásrepertoárok bizonyítják, hogy a magzat nem külső 

ingerre reagál, sokkal inkább spontán saját indíttatású mozgást végez. Csupán a későbbi 

időszakban jelenik meg az ön indította külső ingerre reflexszerű mozgás.9 A tizenharmadik 

héten már működésbe lép az úgynevezett fogó reflex is. A tizenhatodik héttől már a kismama 

is érezheti gyermeke mozgását. Az ötödik hónap, mely már a második trimeszter része, a 

magzat az anyatesten kívüli és belüli zajokat is hallja. Ez az időszak, amitől érdemes 

magzatunkkal értékes zenei repertoárt hallgatni és oda figyelni, hogy az édesanya beszéljen 

hozzá. Ebben az időszakban már képes elkülöníteni az édesanya hangját a külvilág zajaitól. A 

hallás központi szervének fejlődése ebben az időszakban már működőképes és végkifejletéhez 

közeli állapotú. A huszonnegyedik héttől érzékelhető, hogy a magzat a zene és a zajok hallatán 

szívritmus-változással, pislogással reagál.  

A magzat korai hangélményeihez tartozik az édesanya beszédhangja és az éneklése is. A magzat 

ebben az időszakban már úgynevezett kompetens hallgatóvá válik. A terhesség harmadik 

harmadától már annak a jeleit mutatja, hogy képes a zenei memorizálásra, amely elősegíti és 

aktivizálja a hosszú távú memória aktivizálását. A passzív zenehallgatásnál a magzat zenei 

érzékenységét jobban tudjuk fejleszteni abban az esetben, ha a zenét össze kapcsoljuk valamely 

mozgási tevékenységgel például tornázással, tánccal. Ennek visszavezethető oka abban rejlik, 

hogy a magzat fejlődési szakaszában az auditív (hallási) és a vesztibuláris (mozgási) 

érzékszervek egyidejűleg fejlődnek, ezért kiemelten hatékony, ha a fejlesztése is egyidejűleg 

történik.10 Ezen cselekmény a születést követően is fennmarad, például az újszülött gyermekek 

esetében az altatásnál a két érzékszerv szoros kötődéséből kifolyólag nyugszik meg jobban a 

csecsemő, ha egyszerre ringatják (mozgatják), és énekelnek neki. Így egyszerre ingerlik a 

vesztibuláris és az auditív érzékszerveket.11 Kutatások alapján elmondható, hogy a lány és a fiú 

magzatok hallása között érzékelhető, hogy az újszülött lány gyermekek hallása érzékenyebbnek 

mutatkozik fiú társaiknál. Elmondható, hogy azon babák, akik születésük előtt számos 

hangélmény, mozgásformával találkozhattak, születésüket követően lelkileg 

kiegyensúlyozottabbak, akusztikai ingerekre érzékenyebbek lettek és beszédfejlődésük is 

intenzívebben haladt. Babáknál megfigyelhető továbbá, hogy ugyanazon dallam különböző 

tempóban való előadása alkalmával a tempókülönbség felkelti figyelmüket, ezáltal a 

megfigyelés alkalmas lehet a babák érzelmeinek szabályozásában, például megnyugtatásukban. 
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1. ábra: Terhesség fázisai 

Figure 1.: Phases of the pregnany 

 
Forrás: intima.hu 

 

A magzati időszakban végzett mozgásformákat három csoportba bontották: önindította, reaktív 

és interaktív. A magzat mozgásának számos oka lehet, indíttatása fakadhat kutatásból, 

kommunikációból, érdeklődésből, figyelem felkeltésből egyaránt. Az önindította mozgás 

bemutatása után következik a reaktív viselkedés. A reaktív viselkedések kutatása során nagy 

szerep jutott a magzat stressz, illetve veszélyhelyzetnek érzett szituációra való reagálásának.12 

Ilyen helyzet például, amikor amniocentézis-t végeznek a mamán. Ennél a vizsgálatnál egy tűt 

vezetnek a kismama hasfalán keresztül ultrahang segítségével a méhbe, ahonnan magzatvizet 

vesznek. Ezt a folyamatot általában a 14. és a 16. hét között szokás elvégezni. Van olyan 

magzat, mely a rutinszerű vizsgálat alatt szinte sokkos állapotba kerül, szívverése lelassul, 

mozdulatlanná válik. Ez a stresszhelyzet annyira kizökkentheti őket a nyugalmi állapotból, 

hogy akár egy-két nap is eltelhet, mire vissza tér a korábbi légző mozgásának tempója.13 
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2. ábra: Amniocentézis sematikus ábrája 

Figure 2.: Schematic figure of amniocentesis 

 
Forrás: downbaba.hu 

 

3. Az édesanya és a magzat közti „lelki köldökzsinór” 

 

Bár a köztudatban még rosszul szereplő, mára már időt múlt tézisek a magzatot a 

megszületése előtt egy vegetatív érzelem mentes entitásnak tartják. Mára azonban már számos 

kutatás bebizonyította, mennyire fontos az, hogy az édesanya már a születés előtt felvegye a 

magzatával a kapcsolatot. Számos országban különböző kapcsolatfejlesztő programokat 

indítottak, melyek segítik az édesanyákat abban, hogy gyakorlatokkal kialakítsák a megfelelő 

lelki-testi kapcsolatot a magzatokkal. A koraszülött kutatás nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 

megismerjük mi is történik a magzattal a 40. születési hetet megelőzően. Kutatások alapján a 

koraszülöttek nagyon pozitív eredményeket mutattak abban az esetben, ha az édesanyával 

folyamatos fizikai kontaktusban állhattak. Ilyen kontaktus például a simogatás, gyengéd érintés 

és az édesanya folyamatos beszéd hangja. Ezek a babák jobban lélegeztek, nem szorították 

ökölbe a kezüket és aktívabbak voltak a kontrolcsoporttal szemben. A dolgozat eddigi részében 

bemutatásra került a magzat anatómiai és élettani viselkedése, illetve annak tanúsága, miként 

is hat a magzatra az édesanya hangja, illetve koraszületés tekintetében az érintése. Felmerülhet 

a kérdés, hogy miként is kapcsolódik pozitívan az alábbi folyamatokhoz a zene. A magzat 

hallása, füleinek fejlettsége már a terhesség ötödik hónapjától kezdve eléri közel a végleges 

fejlettségi szintjét. A magzatvíz nem gátolja a magzatot a külső hangok érzékelésében.  

A magzat vizsgálatai alapján elmondható, hogy a tíz és a tizenötödik hét között a legtöbb 

esetben észlelhető, hogy a magzat mozgással reagál az édesanya nevetésére, köhögésére. Az 

édesanya hangja az, amit elsőként megismer és megjegyez a magzat.14 Ezért is fontos, hogy az 

édesanya énekeljen a magzatának, legfőképpen magyar népdalokat, megalapozva ezáltal a korai 

fázisban a magzatban a hazai zenei értékek ismeretét, illetve az édesanya hangjának 

felismerését. A magzat számára nyugtató erővel bírhat a már ismerősen zengő anyai ének. 

Magyarországon mindezidáig még nem elterjedtek azon zenei foglalkozások, melyeket 

kifejezetten kismamáknak és magzataiknak dolgoztak ki. Azonban mindenképpen pozitív, hogy 

a születést követően a kisgyermekek számára tartott foglalkozások népszerűsége, minősége, és 
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a programok mennyisége is növekvő tendenciát mutat.15 A szerző álláspontja szerint ez egy 

megfelelő alapozást biztosíthat a későbbiekben a magzat zene elterjedéséhez egyaránt. 

Országosan a magzat zenei foglalkozások közül mindenképpen kiemelendő a MÁV 

Szimfonikus zenekar segítségével életre hívott „Szeretethang” koncertsorozat, foglalkozás. A 

„Szeretethang” koncert metódusát az elismert dr. Kokas Klára zenepedagógus, 

zenepszichológus és Székely Edit zenepedagógus, fuvolaművész dolgozta ki. A 

foglalkozásokon elhangzanak magyar népdalok, táncok, gyermekdalok, illetve a magzat 

számára érdekes, értékes művek. A rövid dallamokat gyakran többszöri eljátszással mutatják 

be, mindig más-más hangszeren, így elősegítve a magzatnak a zenei élmény könnyebb 

rögzítését. A „Szeretethang” koncert egy olyan különleges foglalkozás, mely nem csak a 

magzat kiegyensúlyozott fejlődését segíti elő, de a foglalkozások különböző állomásai az egész 

családot segítik egy lelki síkra vezetni. A koncerten a szülők taps helyett egy kendőt lengetnek, 

ezzel is elkerülve, hogy a magzatot hirtelen félelmetes hanghatásnak tegyék ki, hiszen a 

magzatvíz nem tompítja az erős hanghatást. A koncert sorozat csupán csak egy része a teljes 

„száz éves programnak”. A magzat zene csupán egy megalapozása annak, ami a születés után 

folytatódik.16 

A magzat az anyaméhben számos zörejnek, zajnak van kitéve. Ezek a vérkeringés okozta 

zajok, testmozgásokból fakadó zörejek, lélegzetvételt kísérő zaj, ivás, evés és az emésztést 

kísérő zörejek. Újszülötteknél végzett kutatások alapján észlelhető volt, hogy a zenét hallgató 

babák súlya gyorsabban gyarapodott, melyet a zene hatásának igazoltak. Egy másik vizsgálat 

alapján pedig az izgatott állapotú babák megnyugodtak a zene hallgatásának hatására, illetve 

oxigénfelvételük nőtt. Megfigyelések alapján az újszülött gyermekek azon zenét részesítik 

előnyben, amely vokális és instrumentális is egyszerre.17 

 

4. Az óvoda fontossága a zenei alapok megteremtésében 

 

„Anyanyelve csak egy lehet az embernek, zeneileg is.”18 Hogyan folytatható a zenei nevelés a 

születést követően? Fontos már az óvodában is zenére tanítani a gyermekeket? Milyen szerepet 

is tölt be a zenei kultúra kialakításában az óvoda intézménye? Mennyire fontos prioritás az 

óvodapedagógusok megfelelő zenei képzése? A témában végezett korábbi, számos kutatás azt 

igazolja, hogy a gyermekeknél a zene segítségével a 7 éves kor betöltése előtt lehet elérni a 

legnagyobb szellemi és lelki fejlesztést. Ez alapján a korai fejlesztésekben tölthetne be 

kulcsfontosságú szerepet a zenei oktatás. Számos kutatás és tanulmány készült a témában, s a 

tudás is rendelkezésünkre áll, az oktatásban továbbra sem alkalmazzák e reform pedagógiai 

módszert.  

A köznevelésben több szó esik az ének-zenei oktatásról, mint az óvodás korú gyermekeknél 

vagy esetlegesen a már azt megelőző magzati korszakban. Amennyiben csupán az általános 

iskolában kezdjük gyermekeinket a zene szeretetére nevelni, könnyen eshetünk abba a hibába, 

hogy megfelelő alapok nélkül kezdünk el építkezni. A kisgyermekek 7 éves koruk előtt még 

ösztönösen cselekszenek, játékosan fogják fel az éneklést, hangszeres zenélést. Ebben az 

időszakban a gyermekeknél (3-6 éves kor) még csekély mértékben található meg a feszengés, 

túlzott megfelelés kényszer. Fontos, hogy már ebben az időszakban ismerkedjenek meg az 

éneklés örömével, és az olyan hangszeres zenetanulással, mely nem jelent nehézséget a 

gyermekek fizikumának.19 

Kodály Zoltán szerint ez az az időszak, amikor a gyermek annyira fogékony, hogy mindent 

megtanul és eltanul, amit hall. Természetesen a szerző itt kifejezetten a magyar népzenére, 
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hagyományainkra utal. Felhívja a figyelmet, hogy ebben az időszakban kell megtanítani, hogy 

megtudja különböztetni az értékes művészetet a többitől, hogy megfelelően alakuljon ki a zenei 

ízlése. Pontosan ezért fontos figyelnünk, hogy már ebben az időszakban megismerkedjen a 

nemzeti értékeinkkel, népdalainkkal. 

„Szentnek kell tartanunk a gyermek érintetlen lelkét, amit abba ültetünk, minden próbát 

kiálljon. Ha rosszat ültetünk bele, megmételyezzük egész életére.”20 Kiemelt szerepet kell 

szánnunk az óvoda pedagógusok képzésére. Ha a gyermekek mindennap azt hallják, hogy az 

óvoda pedagógus hamisan énekel nekik, könnyen elsajátítják, magukévá teszik a rossz 

gyakorlatot.  

Gerald Hüther professzor, ismert német agykutató és neuropszichológus kutatásai alapján 

elmondta, hogy hosszú távon csak olyan kapcsolatok jöhetnek létre a gyermekek agyában, 

amelyek az életben is rendszeresen aktivizálódnak. Álláspontja szerint: „a legcsodálatosabb 

testtanulási gyakorlat az éneklés, eközben ugyanis a gyermek agyának oly virtuóz módon kell 

a hangszalagokat modulálnia, hogy hajszálpontosan a megfelelő hang jöjjön ki. Ez a lehető 

legjobb finom motorikus gyakorlat és ugyanakkor ez a feltétele minden későbbi, nagyon 

differenciált gondolkodásmódnak is.”21 

A zenei nevelés pozitív hatásait számos külföldi országban elismerték már, és több 

országban kifejezetten Kodály Zoltán elveit követik. Nem véletlen, hogy a 2016-os évben a 

Kodály-módszer felkerült az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Jó Megőrzési Gyakorlatok 

Jegyzékébe is. Elmondhatjuk, hogy a nemzeti értékünknek számító Kodály metodika teljes 

tartalmát többen ismerik külföldön, mint saját hazájában. Igen, itthon is sokan tudják ki volt 

Kodály Zoltán, és sokan tudják, hogy van olyan, hogy  

Kodály–módszer. Vajon elegen ismerik-e Kodály országában, hogy mit is tartalmaz 

pontosan a Kodály metodika, és mekkora kincset is adott nekünk? Téved, aki azt gondolja, hogy 

az éneklés-, szolfézs-, zeneelmélet-, vagy hangszer tanulása csak annak hozhat bármi féle 

eredményt, aki ezt választja hivatásául. A zenélés transzferhatásai már ismertek számunkra, 

hogy számos más képesség fejlesztésében segít. A ritmusok ismerete és azok rendszeres 

gyakorlása segít a figyelem kialakulásában, segíti a koncentrációs készség fejlődését. A zenélés 

segít kialakítani egyfajta magabiztosságot, hisz a gyermek valami olyat sajátít el, amiben 

kreatív, önálló és legfőképpen egyedi lehet. Az egyéni zeneóráknál megismerkedik a törődés 

érzetével, és kellő oda figyelést kap ebben a rohanó és elfoglalt világban. A zenei órákon a 

diákra külön figyelmet tudnak biztosítani, ezáltal lehetőség nyílik a saját tempójában haladni a 

tananyaggal.22 

Azon feltevés, miszerint a zenetanulás erősíti a gyermekek pozitív önbizalmát, a 

későbbiekben bemutatandó kérdőíves kutatás eredményének ismertetése keretében kerül 

részletezésre. A felmérés a zeneiskolában tanuló diákok, a héttől tizennégy éves korú 

gyermekek szüleinél került lekérdezésre. 

Szerencsés helyzet, hogy Kodály Zoltán halálát követően eszményei nem mentek 

veszendőbe, hisz jelenleg is számos pedagógust, pszichológust, zenepedagógust foglalkoztat a 

kérdés, miként is lehetne a gyermekek fejlesztésében segítségre a zene. Ha a szülő a legjobbat 

szeretné a gyermekének, a már korábban hivatkozott „Százéves terv” koncertsorozat, nem csak 

a magzati zenével foglalatoskodik, a születést követően is várja a kismamákat és gyermekeiket 

a zenés foglalkozásokra. A MÁV Szimfonikus Zenekar „Százéves terv” nevezetű projektjének 

következő állomása a búgócsiga elnevezésű zenés foglalkozás, melyen már hat hetes 

kisgyermekek is megtalálhatóak. A foglalkozáson a kicsik és a szüleik nem feszengve, széken 

foglalnak helyett, hanem a földön, szőnyegeken ülve, lehetővé téve ezzel is, hogy a kicsik 
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szabadon mozogjanak, táncoljanak a zenére, ezáltal eggyé válhatnak a zenével. A szerző a cél 

elérést támogatni tudó konstrukciónak tartja, hogy a belépésre jegyet váltani csak a szülőknek 

szükséges, azonban a gyermekek számára a részvétel ingyenes. Ez kiemelten segíti a 

többgyermekes családok részvételét, mert ez a konstrukció a többgyermekes családok számára 

sem jelent többletköltséget. A foglalkozásokon megismerkedhetnek az évszakokhoz fűződő 

dalokkal népi szokásokkal, hagyományokkal. A foglalkozások érdekessége, hogy a művek 

elhangzását követően a közönség nem tapssal jelzi elégedettségét sokkal inkább egy kendő 

meglengetésével, ezzel is figyelve a gyerekekre, hogy ne rémítse meg őket a hirtelen taps 

hangzavara. A búgócsiga koncerten a kicsik lovacskázhatnak a szülőkkel, ha a dallam azt 

kívánja. A részt vevő gyermekek életkora megközelítőleg a 6 hetes kortól a 3 éves korig terjed. 

A náluk idősebb gyermekeknek is van lehetőségük a Zene-térkép címmel meghirdetett 

hangszersimogatóval egybekötött zenés foglalkozásokon részt venni. Itt a foglalkozásokon 

mindig egy- egy hangszer család bemutatásával kezdődnek. A legfontosabbnak tartják, hogy a 

gyermekeknek át tudják adni a zene hallgatás örömét és valami eszményeiben tökéletest 

tudjanak részükre nyújtani. A foglalkozások nem csupán a zene hallgatás örömére szoktatja 

őket és meg ismerteti nemzeti hagyományainkat, de emellett egy olyan légkört tud biztosítani 

a családok számára, ahol csak egymásra és a zenére kell figyelni.23 Ezáltal olyan élményt adnak 

a gyermeknek, amely elősegítheti, hogy kiegyensúlyozottabb érzelmi háttérrel rendelkezzen.  

Bár a dolgozatban a MÁV Szimfonikus Zenekar „Százéves terv” programjai kerültek 

példaként kiemelésre, de országosan egyre elterjedtebbek a kisgyermekek és szüleik részére 

szervezett zenei foglalkozások. Azért került kiválasztásra a „Százéves terv” program, mert itt 

már a magzati időszaktól kezdve elkezdődik a gyermekek fejlesztése. Mindezek mellett 

azonban érdemes még kiemelni, hogy Pécsett a Pannon Filharmonikus Zenekar is három 

korcsoport szerinti bontásban szervez zenei foglalkozásokat. Ezen eseményeknél is látható, 

hogy igyekeznek a szülők részére az anyagi nehézségeket elgördíteni és a gyermek 

fejlesztésének lehetőségét előtérbe helyezni. Így náluk a felnőttjegyek kedvezményesebbek, 

amelyek a későbbiekben kuponként is beválthatóak más koncertjeikre. Az alábbihoz hasonló 

kisgyermekes zenei programok szervezését több esetben a különböző hazai pályázatok is 

elősegítik, támogatják, tehát nem csupán nagyobb zenei társaságok előtt áll nyitva a gyerekek 

zenei fejlesztése. 

 

5. „Z” generáció, a tudás átalakulóban 

 

Generációs szakadékok korábban is voltak, azonban elmondható, hogy az elmúlt évtizedben 

(2000-es évektől) gyakrabban hangzik el egy-egy beszélgetés, vagy tanulmány olvasása 

alkalmával, hogy mások vagyunk, mások az értékrendjeink, ez már egy más generáció, mint a 

mienk volt. Számos tanulmány csoportosítja a Z generáció szülötteit is két korcsoportra. Az 

első hullám az 1995-2000 között született gyermekek, ők már nem érintik a jelenlegi 

zeneiskolai közeget, azonban a második hullámnak nevezett korosztály, a 2005-2010 között 

született gyermekek, a jelenleg általános iskolai korosztályt adják. Különbség az első és a 

második hullám között, hogy míg az első hullám a digitalizáció kezdetén születtek, addig a 

második hullámban élők már beleszülettek a digitalizálódó világunkba. Úgy érezhetjük, hogy 

már nem szükséges egy teljes emberi élet sem ahhoz, hogy a tanulmányaink haszna 

vehetetlenek legyenek, hogy egyre gyakrabban forduljon elő, hogy nem értjük pontosan miről 

is beszél a gyermekünk, tanítványunk. Mindennek talán már éppen a rohanó világunk egyre 

gyorsabban fejlődő informatikai háttere lehet az okozója. Ilyen esetekben, olyan szakadék 
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kerülhet a tanítvány és a diák közé, melyet egy zenei órán nem tud a pedagógus csakis a szakmai 

hozzáértésével pótolni, az óra sikeres megtartásához szükséges, hogy pedagógiai, 

pszichológiai, fejlődés lélektani ismereteire is tudjon támaszkodni. A zeneóra a diák számára 

nem csupán zenei ismeretek megszerzésére alkalmas, éppen ezért, fontos, hogy a diák és a tanár 

között megfelelően működő kommunikációs kapcsolat kerüljön kialakításra. 

A zeneórák alkalmával abban a szerencsés helyzetben van a pedagógus, hogy minden egyes 

növendék egyéni személyiségét megismerheti, ezáltal minden növendék számára egyéni 

fejlesztési terv kerülhet kidolgozásra. Egy zenepedagógus számára nem szabad meglepetést 

okoznia annak, hogy különböző generációs gyermekek esetében más kommunikációs csatornát 

kell alkalmazni, hisz leegyszerűsítve minden egyes növendék esetében megválasztásra kerül, 

mi az a kommunikáció, amely az ő egyéni fejlesztése alkalmával a legcélravezetőbb lehet.24  

A kommunikáció egy fontos részét képezi a gyermek nevelésének és a gyermekek 

tanításának, ebből kifolyólag nagy figyelmet szükséges fordítani arra, hogyan is közelítjük meg 

az újabb és újabb generációkat. Fontos, hogy ne kizárólag arra koncentráljunk, hogy mi a 

különbség köztünk és a legifjabb generáció között, igyekezzünk inkább megtalálni a közös 

szálakat és azok mentén haladni. Ilyen esetekben az elsődlegesen vizsgált jellemző az 

értékorientáció. Számos esetben eltérő lehet a generációk értékorientációja, mégis a gyermek 

elsődlegesen a család értékítéletére fog mintaként tekinteni. Ahhoz, hogy elmondhassuk, ez egy 

jól működő modell, mindenképpen szükséges, hogy a családok beszélgessenek és közös 

programokat szervezzenek a család számára. Végső soron elmondható, hogy a közös élmények 

által alakul ki a családi összetartás, és a közös értékítélet egyaránt. A gyermekek végső soron 

felnőttkorukban is ezen kohorsz–élményeikre25 fognak visszatekinteni. Téves feltevés, 

miszerint a Z generáció gyermekei nem tartják fontosnak a személyes kapcsolatok ápolását, 

csupán előfordul, hogy figyelmüket megosztják a személyes kommunikáció és a globális 

internethasználat között, ahol szintén valakivel beszélgetnek egy időben. Elmondható azonban, 

hogy az internetet is arra használják, hogy megosszák akár életük minden apró történését 

ismerőseikkel, vagy akár ismeretlenekkel egyaránt. Ezáltal talán ezen a platformon a 

legegyszerűbb őket megszólítani is. Kiválóan használják a digitális eszközöket, azonban gyors 

alkalmazkodásuk és tanulékonyságuk, nem tudja felvenni a sebességet az érzelmi eszköztáruk 

fejlődése tekintetében, ezért számos esetben nem tudják, hogyan kezeljenek egy–egy szituációt, 

abban továbbra is gyerekként ragadnak.26 

Az, hogy a pedagógus tudja, hogy is kezdjen neki az új generáció neveléséhez, még 

önmagában nem elegendő. Fontos, hogy a pedagógus is kövesse a manapság elfogadott tényt, 

miszerint egy megtanult információ, tudás nem elegendő életünk végéig, azt időnként frissíteni 

szükséges. Ebben az esetben is, szükséges frissíteni az Y generációról szerzett ismereteteket a 

Z generációs ismeretekre. Mire elsajátításra kerül ezen ismeretanyag, nincs lehetőség a nyugodt 

üldögélésre a babérjainkon, máris úton az α generáció. Elmondható, hogy a jelenleg pályakezdő 

zenepedagógusok leggyakoribb esetben Y generációs hallgatók, helyzet előnyben vannak 

tapasztaltabb kollégáiknál a Z generációs diákokkal való kapcsolatteremtés tekintetében. Ezen 

két generáció még annyira közeli egymáshoz, hogy könnyebben értik meg egymást. Azonban 

minél nagyobb a „szakadék”, melyet át kell ívelni a két generáció között, annál fontosabbak a 

tapasztalatok és a körültekintés. A mostani Z generáció nagyon hasonlít abban a tekintetben 

minden más generációhoz, hogy családtagjai életét veszi mintának és arról hoz döntést, hogy 

az számára egy kielégítő életet hordoz- e magával vagy változásra vágyik. A Z generáció pedig 

bizony változást szeretne, sokkal inkább már-már követeli azt. Nem szeretne egy mókuskerékbe 

szorulni és úgy élni a mindennapjait, hogy az rendszerint ugyan úgy érjen véget. Reggel 
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munkába menni korán, este pedig haza érni fáradtan, és ha elegendő ideig spórolt, akkor vár rá 

a jól megérdemelt egy-két hetes nyaralás évente. Az új generáció életéhez hozzá tartozik a 

szorongás, a bizonytalan emberi kapcsolatok rendszere. Az iskolai rendszer tekintetében pedig 

elveszőben látják a pedagógusok a fő feladatot, a nevelési és oktatási lehetőségeket, mivel 

sokkal nagyobb hangsúlyt szükséges fordítaniuk a kapcsolatfelvételre, a diákokkal való közös 

szókészlet megtalálására. 

„Való igaz, a tudásunk átalakulóban van, s ez a mai ismereteink szerint komoly hatással lesz 

az életünkre, nem csak az ismeretszerzés, hanem annak feldolgozása szempontjából is.”27 

Fontos, hogy a változásokat, a pedagógus ne elutasítóan kezelje, azonban nem szabad minden 

változásba egyszerűen belenyugodni, hisz a jövő generációjának személyiségfejlesztésében, 

nevelésében éppen a pedagógus játssza az egyik legfontosabb szerepet. Ennek tudatában a 

legfontosabb teendő e tekintetében, hogy szakmailag felkészülten, nyitott szívvel és 

konstruktívan tudjon fordulni az éppen felnövekvő generáció irányába. Elmondható továbbá, 

hogy a családnak ugyanezen elvek mellett szükséges a gyermek nevelésbe belekezdenie, és ha 

abban a szerencsés helyzetben van a pedagógus, hogy megegyező elvek mellett kezdhet neki a 

fejlesztésnek, máris egyfajta partneri kapcsolat alakulhat ki a pedagógus és a szülők között. 

Nem szerencsés helyzet, ha bármelyik szereplő átlépi a saját hatáskörét, azonban a diák 

fejlesztése érdekében a legjobb eredmények elérésének elengedhetetlen feltétele, hogy a család 

támogassa a tanár munkáját.  

Tari Annamária28 Z generáció című könyvében mintának hozza, egy másik szerző művének 

részletét, miszerint sötét jövőnket abban láthatjuk, hogy a szülők és a gyermekek keveset 

beszélgetnek egymással, és egyfajta lazább kötődés alakul ki köztük. Napjainkban egyre 

többször hallhatóan haveri kapcsolatot próbálnak kialakítani a szülők a gyermekükkel. Ennek 

következtében egyre gyengülő érzelmi kapcsolataik áldozatai lesznek ők csupán. Ezen szülői 

magatartás mintákat vizsgálva fontos, hogy mielőbb változás következzen a családi és az iskolai 

nevelési módszereiben.  

A „mai gyermekekről” elmondható, hogy hihetetlenül kreatívak, kiemelten szeretik 

feszegetni a határokat, hogy körülveszi őket az információs bázis, azonban viselkedési 

mintájukat mégis csak a családon belül és az oktatásban sajátítják el. Ebből fakadóan nem 

szabad, hogy mind a szülő, mind a tanár az új generáció irányába tanúsított jóindulatú 

rugalmassága egyszersmint, arra instruálja, hogy könnyelmű eredmények levonására kerüljön 

sor a gyermekek nevelése tekintetében. Nem szabad túl elnézőnek lenni ebből adódóan, mert 

az évek elteltével a pedagógus gyakorta érezheti magát a megoldatlan problémák miatt 

fáradtnak, vagy enerváltnak. Az enervált szó és szinonimái magába foglalják mind azt, amitől 

egy pedagógus a pályája elején tart (elutasító, merev, barátságtalan, zord, kimért, sivár, 

lélektelen, rideg, fásult, kiégett, életunt, morcos, távolságtartó, közönyös, marcona, ellenséges). 

Mindezt megakadályozni csakis úgy lehet, ha a pedagógus nem csak ad és ad, hanem kap is. A 

legnagyobb eredmény és ajándék pedig a pedagógusnak, ha a munkája gyümölcsét láthatja a 

diákságon, ennek pedig elengedhetetlen feltétele, hogy a gyermek felé is kerüljenek elvárások, 

akadályok melyet a tanár segítségével együtt tud átugrani, teljesíteni.  

„A szülői és a pedagógusi attitűd, a felnőtt szerep milyensége elengedhetetlen fontosságú a 

gyerekgenerációk nevelésében.”29 A jövő gyerekgenerációinak sosem volt még ennyire fontos, 

hogy megkapják a család támogató odafigyelését, hogy a család beszélgessen egymással, hogy 

a zenetanárhoz bizalommal fordulhasson a növendék. Abban az esetben, ha nem sikerül 

megteremteni a megfelelő érzelmi közeget a családi védőfaktort kialakítani a gyermekeknek, 

elfognak fordulni a szülőktől, tanároktól és társaiktól is és máshol próbálják megszerezni az 
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érzelmi kötődést, ami jelenleg az internetet jelentheti, ahol nem fog kialakulni számukra 

valóságos kötődés, érzelmi stabilitás.  

Fontos megérteni, hogy a gyermekek a család és az oktatás közös tükörképét mutatják, ha 

abban olyat vélünk látni, ami nem tetszik, azon csak is mi tudunk változtatni, akik a nevelést 

végzik, szülő és tanár együtt.30 

 

5. Összefoglalás 

 

A zenei nevelés nem nélkülözheti az új ismereteket, kutatási eredményeket, lélektani 

ráismeréseket ahhoz, hogy megfelelő és biztonságos oktatásban részesíthesse a diákot. „A zenei 

nevelés alapja: az ember zenei képességeinek felismerése.”31 

Mire a gyermekek elérik a 8 éves korosztályt és iskolába kerülnek, már megfogalmazódik 

bennük egy sajátos világnézet, kialakulóban van érdeklődési körük. Amennyiben eddig az 

időszakig várunk gyermekeinknél a hazai kulturális értékek megismertetésével az már nem 

bizonyos, hogy kellőképpen beágyazódik a mindennapjaikba, értékítéletükbe. A zenei nevelés 

egyik legfontosabb feladata a gyermek készségeinek felmérése és a zene által való legkiválóbb 

továbbfejlesztése ezáltal. Fontosnak tartom nem csupán a hazai népdalok megismertetését már 

az óvodáskorban, de akár már azt megelőzően is, de fontosnak találom a gyermekek részére 

kinyitni a többi művészeti területet is, amely hozzá segíti ahhoz, hogy megértse és magáénak 

érezze nemzeti hagyományainkat. A zene ismerete, a hangszeres játék, a néptánc a népi játékok 

elsajátítása egyaránt segít gyermekeink megfelelő lelki, szellemi és testi fejlődésének 

kiaknázásban, de e mellett nem elhanyagolható tényező, ahogy Kodály Zoltán is fogalmazott, 

hogy olyan gyermekeket neveljünk a nemzetnek, akik szociálisan is tőrödnek polgártársaikkal 

és ismerik nemzetük értékeit.32 Tanulmányom végső célja, feltárni miként is hat a zene a 

személyiségfejlődésre, a lélektani fejlődésre, és miként is segít kiaknázni még ismeretlen 

készségeinket.  
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Halász Csenge14 

 

A KÖZSZEREPLŐK SZEMÉLYISÉGI JOGAI A HAZAI ESETJOG 

ÉS AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGÁNAK A 

JOGGYAKORLATA TÜKRÉBEN 

 
PERSONALITY RIGHTS OF PUBLIC FIGURES WITH A VIEW TO DOMESTIC CASE-LAW 

AND THE LEGAL PRACTICE OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS 

 

ABSTRACT 

 
In Hungary, before the change of regime, personality rights were of no importance in practice and there 

was no opportunity to formulate open criticism of the activities of public figures involved in politics 

either. Nowadays, the legal judgement of public appearance raises more issues than ever, and the 

framework of freedom of expression has changed fundamentally and has shifted thanks to the novelties 

of the digital world. In the course of my research, considering also the limitations of scope, I focus on a 

single section of personality protection issues related to public figures: the right to one’s image. This is 

justified by the scientific relevance of this topic and by the large number of infringements occurring in 

practice. In the first part of my study, I try to clarify the conceptual issues of public life, as we do not 

find any general definition in the legal regulation of our times, and therefore the application of law is of 

paramount importance in this regard. Thereafter, I switch to a brief and dogmatic analysis of the right 

to one’s image and the presentation of the domestic case-law related to public figures. In the next section, 

I examine the relevant practice of the European Court of Human Rights, from which important 

conclusions can be drawn in comparison with domestic jurisprudence. In my study, I would like to give 

a comprehensive picture of the most commonly encountered legal issues in the area under investigation 

and of the evolution of judicial practice. In the future, I intend to continue with the research, and I want 

to conduct a comparative legal research by studying the law of several European countries. 

 

1. Bevezető gondolatok 

 

A Magyar Királyi Kúria, egy 1939-ben született döntésében ekképpen fogalmazott:„a 

pletykaéhes kíváncsiság kielégítése nem közérdek”.1 Az eltelt közel 80 év alatt azonban nagyot 

változott a világ, és vele együtt a társadalmi, jogi környezet is. Hazánkban, a rendszerváltás 

előtt, a személyiségi jogoknak nem volt jelentősége a gyakorlatban, és nem volt lehetőség a 

politikában részt vevő közéleti szereplők tevékenységével kapcsolatos nyílt bírálat 

megfogalmazására sem. Napjainkban, a közéleti szereplés jogi megítélése minden eddiginél 

több kérdést vet fel, valamint a „pletykaéhes kíváncsiság” keretei alapjaiban változtak meg, és 

tolódtak ki a digitális világ újdonságainak köszönhetően. A személyiségvédelem magánjogi 

eszközeit szabályozó Polgári Törvénykönyvünk (továbbiakban Ptk.) 2 a személyiség általános 

védelmének deklarálása mellett, rögzíti az egyes nevesített személyiségi jogokat és tartalmazza 

e jogok megsértésének szankciórendszerét is.3 A személyiségi jogában megsértett 

magánszemélyek között differenciáltan szabályoz a törvény: különböző megítélés alá esik a 

közéleti szereplő, és a „normál” állampolgár. Tanulmányomban a közéleti szereplők 

személyiségi jogainak egyetlen szeletére, a képmáshoz való jogra koncentrálok, tekintettel az 
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effajta jogsértések dogmatikai jelentőségére és kimagasló számára. Olyan kérdésekre keresem 

a választ, mint például, hogy ki számít közéleti szereplőnek? Mennyiben kell többet tűrnie az 

ilyen státuszú személynek más embereknél? Hogyan alakul a képmáshoz való joguk? Valamint, 

mennyiben tér el a hazai ítélkezési gyakorlat az Emberi Jogok Európai Bíróságának az 

esetjogától?  

Tanulmányom első részében a közéleti szereplés fogalmi kérdéseinek a tisztázásra 

törekszem, majd áttérek a képmáshoz való jog dogmatikai elemzésére és a közszereplőkkel 

összefüggő hazai ítélkezési gyakorlat néhány jellemző vonásának a bemutatására. Ezt követően 

az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt felmerült néhány jogesetet mutatok be, melyekből 

előremutató konklúziók levonására törekszem. Dolgozatomban átfogó képet igyekszem adni a 

vizsgált területen leggyakrabban felmerülő jogi problémákról és a bírósági gyakorlat fejlődési 

irányairól. A jövőben célul tűzöm ki a kutatás folytatását, több európai ország joganyagának a 

tanulmányozásával összehasonlító jogi kutatást kívánok végezni.  

 

2. A közéleti szereplés alapvető kérdései, avagy egy hiányzó fogalom margójára 

 

Polgári jogi kódexünk jogellenességet kizáró körülményként nevesíti, azt a bírói 

mérlegelést igénylő helyzetet, amikor a személyiségi jogi sérelem közszereplő ellen irányul.4 

A törvény kimondja, hogy a közügyek szabad vitatását biztosító alapjogok gyakorlása 

szükséges és arányos mértékben, az emberi méltóság sérelme nélkül, korlátozhatja a közéleti 

szereplő személyiségi jogainak a védelmét.5 Ez egy összetett tényállásnak tekinthető, és több 

határozatlan jogfogalmat is tartalmaz. Ilyen a „közügyek szabad vitatását biztosító alapjog” 

megfogalmazás, amelyre véleményem szerint példát jelenthet a véleménynyilvánítás 

szabadságából fakadó kommunikációs alapjogok némelyike, jellemzően a sajtószabadság. A 

„közéleti szereplő” kitétel szintén mérlegelést engedő kitétel, hiszen a törvény nem ad 

támpontot arra vonatkozóan, hogy mely személyi kör vonható ide, de a szabályozásból 

világosan kitűnik, hogy a társadalom e szereplőinek egyértelműen többet kell tűrniük a 

személyüket ért támadásokból, mint más jogalanyoknak. 

A jogi szabályozásban több helyen is találunk közszereplőkre vonatkozó meghatározásokat. 

Az egyik ilyen, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az 

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2013. évi III. törvény, 

amelyet a köznyelv és a média egyszerűen „ügynöktörvénynek” nevez. A jogszabály 

alapvetően a közhatalom gyakorlását tekinti legfőbb elemnek. Megfogalmazása alapján, az 

tekinthető közszereplőnek, aki közhatalmat gyakorol, gyakorolt, vagy ilyen tisztségre jelölték, 

esetleg aki a politikai közvéleményt feladatszerűen alakítja vagy alakította.6 

Eltérő szempontból közelíti meg a fogalmat a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről szóló 2007.évi CXXXVI. törvény. Értelmező rendelkezései között rögzíti, hogy 

kiemelt közszereplőnek minősül az olyan külföldi lakóhellyel rendelkező természetes személy, 

aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy 

éven belül látott el ilyen feladatot, esetleg kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagy 

közismerten közeli kapcsolatban áll vele. Ebben a jogi normában is több olyan megfogalmazást 

találunk, ami mérlegelést igényel, tartalommal való kitöltése alapvetően a joggyakorlatra 

hárulna, de a törvény a következőkben tisztázza azt, hogy mely személyi kör minősül „fontos 

közfeladatot ellátó személynek”. Ilyen személynek alapvetően különböző közjogi méltóságok 

számítanak, mint az államfő, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár. Idetartozik 

az országgyűlési képviselő, és a Kúria vagy az Alkotmánybíróság testületének tagja. A 
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pénzügyi szektorból a Számvevőszék elnöke, testületének tagja és a Magyar Nemzeti Bank 

Igazgatóságában jelenlévő személyek. A nagykövetek, az ügyvivő és a fegyveres szervek 

hivatásos állományú, főtiszti vagy tábornoki rendfokozatú tagjai. Valamint a többségi állami 

tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vagy felügyelő testületének tagja is. 7 

Mind az ügynöktörvény, mind az előbb említett pénzmosás és terrorizmus elleni harcot 

szolgáló törvény ágazati szabálynak minősül. Nyilvánvalóan ezek nem általános érvényű 

definíciókat fogalmaznak meg, hanem az általuk szabályozott életviszonyokra vonatkozóan 

alkotnak fogalmakat. 

Az Alkotmánybíróság is több határozatában foglalkozott a közéleti szereplői minőséggel. 

Első ízben a politikai közéleti szereplői minőséget taglalta a 36/1994. ( VI. 24.) AB 

határozatában, mely szerint közszereplésnek az a megnyilvánulás minősül, amely a szűkebb 

vagy tágabb társadalom életét alakítja, befolyásolja a helyi vagy országos viszonyok alakulását. 

A megfogalmazásból kitűnik, hogy az Alkotmánybíróság valamiféle cselekvésben ragadja meg 

a fogalom lényegét.8 

A Legfelsőbb Bíróság bírájaként Törő Károly, már 1990-ben veszélyeztetettnek ítélte meg 

a közéleti szereplők jogi helyzetét.9 Úgy vélte egyesek sem szóban, sem írásban, sem 

sajtóközlemények tekintetében nem ismernek határt és lelkiismeret nélkül megsértik mások 

hírnevét és emberi méltóságát. Tattay Levente maga is csatlakozott ehhez az állásponthoz, a 

közélet tisztasága érdekében fontosnak tartja a közéleti ártalmakkal szembeni védekezést. 

Azokat a természetes és jogi személyeket tekinti közszereplőnek, akik tevékenységükkel 

befolyásolják a szűkebben vagy tágabban értelmezett társadalom életét, a helyi vagy országos 

viszonyok alakulását, továbbá akik valamilyen közérdekű kérdésben érintettséggel 

rendelkeznek.  

Összességében elmondható, hogy általános érvénnyel megfogalmazott polgári jogi 

definícióról nem beszélhetünk, éppen ezért kiemelt szerep hárul a jogalkalmazásra. A Pécsi 

Ítélőtábla egyik eseti döntésében fontos megállapítást tett, mely szerint azt a kérdést, hogy 

valaki közszereplőnek minősül-e, nem az adott személy pozíciója, hivatali beosztása, státusza, 

vagy bármely okból fennálló szélesebb körű ismertsége, hanem a jogi megítélés szempontjából 

lényeges, konkrét élethelyzet alapján kell megítélni. 10 A bíróságoknak esetről esetre az adott 

élethelyzetet figyelembe véve kell eldönteniük, hogy az érintett személy közéleti szereplő-e 

vagy sem. A közszereplőkkel kapcsolatos jogi problémák már korábban is a képmáshoz való 

jog tekintetében nyertek jelentőséget és napjainkban is rengeteg eljárás kötődik ehhez a 

személyiségi joghoz. Éppen ezért, a következőkben egy rövid dogmatikai alapvetés után a hazai 

bírói gyakorlat rövid áttekintését tartom indokoltnak. 

 

3. A képmáshoz való jog rövid dogmatikai áttekintése 

 

Az ember személyiségének hatékony védelméhez a képmás és a hangfelvétel oltalma is 

hozzátartozik.11 A képmás az emberi személyiség külvilágban való megjelenése, amely 

egyrészt alkalmas arra, hogy az egyént más emberektől megkülönböztesse, másrészt arra is, 

hogy azonosítsa őt.12 A képmás lehet például fénykép, rajz, vázlat, festmény, szobor, film, videó 

felvétel, vagy televíziós bemutatás.  Tattay Levente álláspontja szerint, a képmás, mint fogalom 

nem szűkíthető le csupán az emberi arc ábrázolására, nézete szerint felöleli az ember egész 

testének, fürdőruhás vagy éppen meztelen ábrázolását, és a közvetlen környezetének, 

tevékenységének bemutatását is.13 A Legfelsőbb Bíróság egyik eseti döntésében kifejtette, hogy 

a képmás az ember személyiségének, külső megjelenésének valamilyen műszaki eszközzel való 
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bemutatása, így szükségképpen valamilyen hordozóeszközön jeleníti meg az ember 

személyiségének lényeges momentumát.14 

A törvényi szabályozást tekintve elmondható, hogy már az 1959-es Ptk. is tartalmazott az 

emberi képmás védelmére vonatkozó rendelkezést. Kimondta, hogy a képmással vagy 

hangfelvétellel történő bármiféle visszaélés a személyhez fűződő jogok megsértését jelenti. 15 

A képmás vagy a hangfelvétel nyilvánosságra hozatalához megkövetelte az érintett 

hozzájárulását, kivéve, ha a felvétel nyilvános közszereplés alkalmával készült.16 A 

szabályozást a bírói gyakorlat a törvény hatályba lépését követő évtizedekben jelentősen 

meghaladta, hiszen nemcsak a képmás vagy hangfelvétel nyilvánosságra hozatalához kívánta 

meg az érintett hozzájárulását, hanem magához az elkészítéséhez is. Ez a következetesen 

érvényesített jogalkalmazás törvényi rangra is emelkedett a 2014. március 15-én hatályba lépett 

új polgári jogi kódexben. A Ptk. megfogalmazása szerint a képmás vagy hangfelvétel 

elkészítéséhez és felhasználáshoz egyaránt szükséges az érintett személy hozzájárulása. 17 A 

gyakorlatban többféle esetkör különíthető el a képmáshoz való jog megsértése körében. 

Egyrészt sor kerülhet a felvétel elkészítésére az érintett hozzájárulása nélkül melyre jellemző 

példaként szolgál, ha valaki rejtett kamera használatával készít más személyről felvételt. 

Gyakori esetnek tekinthető az is, ha maga a felvétel jogosan készül, de a felhasználása vagy 

nyilvánosságra hozatala már jogellenes. Fontos és következetesen érvényesülő szabály tehát, 

hogy önmagában a fotó vagy hangfelvétel elkészítéséhez adott hozzájárulás nem jelenti egyben 

a felhasználáshoz való hozzájárulást is. Ez alól a bizalmi kapcsolat esetén történő felhasználás 

és a rádió vagy televízió felvétel céljára elkészített felvételek jelentenek kivételeket. A képmás 

megsértésének jellemző körét jelentik azok az esetek is, amikor az ábrázolás módja jogsértő 

vagy a felvétel jogosulatlan megváltoztatásra kerül sor.18  

A képmáshoz és a hangfelvételhez való jogok érvényesítése azonban nem korlátlan, a 

törvény két kivételt enged az érintett hozzájárulási kötelezettsége alól. Kimondja, hogy nincs 

szükség hozzájárulásra, ha a felvétel nyilvános közételi szereplésen készült vagy tömegfelvétel 

került rögzítésre. 19 A tömegfelvétel nagyobb embercsoportot ábrázoló felvételt jelent, ahol a 

megjelenítés módja nem egyéniesített, hanem tömegszerű.  

A téma szempontjából azonban természetesen a nyilvános közéleti szereplés bír 

relevanciával, melynek kapcsán felmerül az a kérdés, hogy tulajdonképpen mi is számít ilyen 

szereplésnek? Már önmagában az, hogy egy közéleti szereplő nyilvános helyen megjelenik, 

vagy szükséges ehhez valamilyen többlet elem is?  

A kérdésekre a választ a bírói gyakorlat adja meg. A Legfelsőbb Bíróság (azóta már 

hatályon kívül helyezett) 1/2012-es BKMP jogegységi határozatában a nyilvános közszereplést 

a közterületen való jelenlétnél szűkebb kategóriaként definiálja, ahhoz szükségesnek tartja az 

érintett nyilvánosság előtt szereplő egyén közszereplésre irányuló akaratát is.20 Ezt az 

álláspontot azonban a jogegységi határozat hatályban léte során sem fogadta el maradéktalanul 

a jogirodalom, például az évek óta húzódó rendőr képmással összefüggő jogvitában is kiemelt 

szerepet kapott. 21 A közéleti szereplő képmásával kapcsolatban nem kerülhetők meg bizonyos 

alkotmányossági megfontolások sem. Hiszen ilyen esetekben  konkurál egymással az érintett 

személyiségi joga és a véleménynyilvánítás szabadságának kiemelt alkotmányos értéke. A 

bíróságoknak, bár polgári jogi szempontokat mérlegelnek, esetről esetre kell eldönteniük, hogy 

szükséges és arányos-e az érintett személy jogának korlátozása a demokratikus közvéleményt 

biztosító alapjog érvényesülése céljából. 
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4. Magánügy vagy közérdek? A közéleti szereplők képmáshoz való joga a hazai 

esetjog tükrében 

 

Az ítélkezési gyakorlatban igen változatos döntéseket találunk arra vonatkozóan, hogy mely 

eseményeken való részvétel esetén van lehetőség a képmásnak az érintett hozzájárulása nélküli 

közzétételére. A közzétett döntések nagy része közéleti szereplésnek ítélte meg, ha az érintett 

politikai jellegű eseményen, demonstráción vett részt. Sokszor hivatkozott a Horthy Miklós 

újratemetésén díszmagyarba öltözött személy képmásával kapcsolatban született ítélet. A 

fényképfelvételen egy olyan személy volt látható, aki díszmagyarba öltözve haladt el az 

esemény helyéül szolgáló temető mellett. Az érintett nem észlelte a felvétel készítését, így 

magától értetődően, nem járult hozzá annak elkészítéséhez sem.  A bíróság ítélete szerint az 

érintett közéleti szereplést folytatott, amelyet a jelentős társadalmi érdeklődést kiváltó 

eseményen, az akkori divat szerint nem használatos, figyelemfelkeltő öltözetben való 

megjelenése alapozott meg.22 

A Kúria ítélkezési gyakorlata egységes abban a vonatkozásban, hogy a közéleti szereplő 

képmása csak közéleti szereplésével összefüggésben, a közéleti megnyilvánulásai által 

meghatározott keretrendszerben használható fel. Tehát nem jelenti szabad felhasználás tárgyát, 

nem szolgálhat különböző, a közszereplő konkrét megnyilvánulásaitól független gondolati 

tartalmak közléséhez.23Adott ügyben egy szatirikus lap címoldalán jelent meg „100 LEG 

MAGYAR” főcímmel ellátva, a kizárólag állami tulajdonban álló gazdasági társaság 

vezérigazgatójának a fényképe. Az ítélkező fórum szerint az érintett vezérigazgató nem 

vitatottan közéleti szereplőnek minősül, de az arcképe nem a közéleti szereplésével 

kapcsolatban jelent meg, így jogsértő volt annak felhasználása. 24 

Az aktualitás jegyében, e körben kell, szólunk arról a kérdéskörről, miszerint a 

büntetőeljárás hatálya alatt álló közéleti szereplő fényképe közzétehető-e az eljárásról tudósító 

újságcikkhez csatolva?25 A vonatkozó jogesetben Budapest VII. kerületének volt 

polgármesterét vonták büntetőeljárás hatálya alá. Egy internetes hírportál cikket jelentetett meg 

az eseményekről, melyhez az érintett közéleti szereplőt kitakarás nélkül ábrázoló fényképet is 

mellékelt. A felvételen a vádlott a bíróság folyosóján tartózkodott, egy büntetés-végrehajtási őr 

kíséretében, valamint a vezetőszár és a bilincs kismértékben volt látható a felvételen. Az ügy a 

rendes bírói fórumok kimerítése után az Alkotmánybíróság elé került.26 A taláros testület 

határozatában hivatkozott az Emberi Jogok Európai Bíróságának a vonatkozó gyakorlatára, és 

megállapította, hogy a véleménynyilvánítás alapvető követelményének értelmében a 

sajtószerveknek joguk van objektíven tudósítani valamely büntetőeljárás eseményeiről. Jelen 

ügyben köztudomású ténynek minősült, hogy az érintett személyt előzetes letartóztatásba 

helyezték, a képi ábrázolása nem sértette az ártatlanság vélelmét és nem ábrázolta őt olyan 

helyzetben, amely emberi méltóságának sérelmével járt volna. Így nem került sor az adott 

személy képmáshoz való jogának megsértésére, a tudósítás a demokratikus közvélemény 

tájékoztatását segítő sajtócikknek minősült. 

Nagyon gyakori és érdekes esetet jelent, amikor a közéleti szereplőt kritizáló 

újságcikket valamilyen karikatúrával vagy fotómontázzsal illusztrálnak. Vajon meddig 

tartoznak az ilyen esetek a véleménynyilvánítási jog és a sajtószabadság védett körébe, és mi 

az a pont, amitől már jogsértésnek tekinthetőek? Az egyik vonatkozó jogesetben egy parlamenti 

képviselőnő arcképét az alperesi lap három lapszámában idegen testekhez montírozta. Így az 

érintett vízilabdázóként, sellőként és egy parkbeli padon is megjelent az újság különböző 

számaiban. A képviselőnő sérelmezte, hogy a nyilvános közéleti szereplésen készült fényképeit 
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úgy hozták nyilvánosságra, hogy a személyét tőle idegen szituációkban mutassák be, ezzel 

nevetségessé téve őt.  Ezért személyiségi jogai megsértése miatt eljárást indított, melyben az 

eljáró bíróság a keresetének helyt adott. A Fővárosi Bíróság szerint, az alapozta meg a 

jogsértést, hogy a fényképek nem a képviselőnő közszereplése során készültek. 27 

Szintén egy parlamenti képviselő volt a felperese annak az ügynek, amikor egy újságban 

fürdőruhás női képet, karikatúrát tettek közzé „Playgirl” szöveggel ellátva, amely tekintetében 

a felperes arca egyértelműen felismerhető volt. A képen ezen felül egy félig telt pezsgőspohár 

is ábrázolásra került. Az elsőfokú bíróság nem tartotta megalapozottnak az érintett képviselő 

személyiségi jogának sérelme miatt benyújtott keresetét. Indokolása szerint az érintett lap által 

megjelentett karikatúra a demokratikus véleménynyilvánítás egyik kifejeződése, amely 

közszereplők esetén nem jogsértő. A másodfokú fórum és a Legfelsőbb Bíróság azonban eltérő 

álláspontra helyezkedtek. A legfelsőbb bírói fórum megállapította, hogy az érintett személy 

nem volt köteles eltűrni a közéleti tevékenységével összefüggésben nem álló, őt hiányos 

öltözékben megjelentető, a nemiségével összefüggő fénykép megjelentetését. Ezért a felperes 

nem köteles tolerálni a női mivoltjára utaló és a könnyelmű életvitel látszatát keltő, 

magánéletével összefüggő ábrázolás közzétételét.28 A közszereplőt ábrázoló fotómontázsok és 

karikatúrák tekintetében az a következtetés vonható le, hogy nyilvánvalóan a jelentős 

társadalmi szerepet betöltő személyeknek többet kell tűrnie más jogalanyoknál. Az újságokban 

megjelentett karikatúrák és fotók pedig alapvetően a véleménynyilvánítás szabadságának védett 

körébe tartoznak. Nagyon fontos azonban, hogy nem sérthetik az érintett közéleti szereplők 

emberi méltóságát és semmilyen esetben sem vezethetnek annak dehumanizáláshoz. 

 Érdekes kérdéskört jelent a közéleti szereplők hozzátartozóinak az ábrázolása is. Ezt 

indokolja, hogy a média gyakorta érdeklődik a jelentős társadalmi pozíciót betöltő egyének 

magánéletéről, remek bevételi forrást lát egy-egy nagy társadalmi érdeklődéssel bíró 

közszereplő magánéletének a nyilvánosságra tárásában, legyen szó politikusokról, színészekről, 

vagy akár sportolókról. A Legfelsőbb Bíróság egyik 2004-es ítéletében arra az álláspontra 

helyezkedett, hogy saját személyében kérhet személyiségvédelmet az a közéleti szereplő, 

akinek hozzátartozóját az elektronikus sajtó a közéleti szereplőhöz fűződő személyes viszonyán 

keresztül jelenítette meg, és így közölt róla sértő és valótlan tényeket.29 Fontos megállapítások 

kötődnek a Kúria egyik tavalyi döntéséhez is. Ebben a jogesetben egy motoros egyesület elnöki 

tisztségét is betöltő európai parlamenti képviselő brüsszeli kirándulásra hívta meg az egyesület 

tagjait és azok párjait. Az utazásról fényképek is készültek, amelyek felkerültek a motoros 

egyesület egyik közösségi portálon üzemeltetett oldalára. Az esetről több híroldal is beszámolt, 

felhasználva ahhoz az egyesület profiljára feltöltött fényképeket. A bíróság megállapította, 

hogy ha valaki közszereplő kísérőjeként, közpénzből finanszírozott eseményen vesz részt, 

számolhat azzal, hogy az eseményről a sajtó, akár a képmásának közzétételével is beszámolhat. 

Ilyen esetekben egyedileg szükséges a sajtószabadsághoz fűződő jog érvényesítését összevetni 

az egyén képmáshoz való jogának érvényesülésével. 30 

 A vonatkozó hazai bírói gyakorlat kapcsán elmondható, hogy esetről esetre kell 

mérlegelni a közéleti szereplők képmással kapcsolatos jogvédelmének a kérdéseit. Ezeknek a 

szereplőknek nyilvánvalóan többet kell tűrniük, más magánszemélyeknél. A közügyek szabad 

vitatását biztosító alapjogok érvényesítése azonban nem járhat e személyek emberi 

méltóságának a megsértésével. Összességében az a következtetés vonható le, hogy a 

közszereplő nem léphet fel a képmása felhasználása ellen, ha a felvétel nyilvános 

közszereplésen készült. Jellemző példával élve, egy előadóművész a fellépésén vagy egy 

politikus a pártjának nagygyűlésén tartott beszéde során készült fénykép közzététele miatt nem 
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érvényesíthet személyiségvédelmi igényt. Az archív felvételek is e körbe tartoznak, a 

közszereplő akkor sem indíthat eljárást jogai sérelmére hivatkozva, ha például a politikai 

nézetei változtak a régebbi felvételen elmondottakhoz képest. A sajtóorgánumok előszeretettel 

közölnek bizonyos politikusokról nem éppen előnyös felvételeket, de egy-egy rosszul sikerült 

fénykép közlése sem alapoz meg személyiségi jogi sérelmet. Természetesen felléphetnek az 

emberi méltóságukat sértő fotómontázsok és karikatúrák megjelentetése esetén, szeméremsértő 

ábrázolások kapcsán, és a képmásuknak a közéleti szereplésükhöz egyáltalán nem kapcsolódó 

nyilvánosságra hozatala ellen is.31A hatályos magyar szabályozás és bírósági esetjog 

értelmezése után, érdemes áttérni az Emberi Jogok Európai Bíróságán (EJEB) folytatott 

ítélkezési gyakorlat rövid elemzésére. 

 

5. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának vonatkozó ítélkezési gyakorlata 

 

A közéleti szereplők képmásával kapcsolatban felmerülő ügyekben az EJEB alapvetően az 

Emberi Jogok Európai Egyezményének a 8. és a 10. Cikkeit alkalmazza. 32 A 8. Cikk deklarálja 

a magánélet tiszteletben tartásához való jogot, míg a 10. cikk a véleménynyilvánítás 

szabadságát rendezi. Az általam vizsgált ítéletek tekintetében ezt a két, egymással konkuráló 

jogosultságot ütköztette egymással a bíróság. A kiindulási alapot egyértelműen a von 

Hannover33 ügyek jelentették, az EJEB ezekben mondta ki elvi éllel a képmás sajtóban való 

megjelentetésével összefüggő alapvető tételeket. Caroline von Hannover monacói hercegnő 

három eljárást indított a bíróság előtt, amelyek mindegyikében azt kérte, hogy a fórum tiltsa el 

az érintett sajtóorgánumokat a róla készült fényképek közléséről. A sérelmezett újságcikkekben 

olyan fotók közlésére került sor, amelyek a hercegnő privát, családi életével összefüggésben 

készültek. Például, egy étterem kerthelyiségében egy színésszel vacsorázva vagy a gyermekei 

társaságában ábrázolták őt, tehát teljesen hétköznapi tevékenységek végzése közben. A Bíróság 

álláspontja szerint, a véleménynyilvánítás szabadsága magában foglalja a képek közlésére 

vonatkozó jogosultságot is, a kérdés ez esetben abban rejlett, hogy a közölt fotók elősegítik-e a 

közügyek szabad vitatását, és a társadalom demokratikus működését. A bíróság kimondta, hogy 

ezeknek a képeknek az egyetlen célja a bulvártartalomra éhes társadalmi réteg kíváncsiságának 

a kielégítése volt, és nem járult hozzá közérdekű vitához. Így a hercegnő jogosan hivatkozott a 

személyiségi jogának megsértésére. A hercegnő által kezdeményezett későbbi ügyekben a 

bíróság továbbfejlesztette érveit és újabb szempontokat állított fel a véleménynyilvánítási 

szabadság és a magánélethez való jog egymással szembeni mérlegeléséhez. Az egyik 

legfontosabb szempontot az jelenti, hogy a közölt felvételek mennyiben járulnak hozzá egy 

közérdekű vitához, valamint mérlegelendő az érintett személy közismertsége és a közlés tárgya 

is. Vizsgálni kell a felvételek elkészítésének a körülményeit és hogy az érintett személy 

korábban milyen magatartás tanúsított, valamint azt is, hogy az adott fotó szerepelt-e már 

korábban valamely sajtóorgánumban. 

Kiemelhető a Verlagsgruppe News GmbH kontra Ausztria ügy 34, amelyben az Emberi 

Jogok Európai Bírósága a véleménynyilvánítás jogsértő korlátozásának tekintette az osztrák 

legfelsőbb ítélkezési fórum azon ítéletét, amelyben az megtiltotta, hogy egy közismert 

üzletemberről fotó jelenjen meg.  Az eljárás alapjául szolgáló képmás a 

fegyverkereskedelemmel foglalkozó üzletember állítólagos emberölési kísérletben való 

részvételéről és korrupciós ügyeiről szóló cikk illusztrációjaként jelent meg. A strasbourg-i 

fórum szerint az osztrák bíróságoknak figyelembe kellett volna venniük az érintett által 

feltehetőleg elkövetett bűncselekmények jellegét, és azt, hogy ez mennyiben képezheti alapját 
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egy közérdekű vitának.  Az EJEB álláspontja szerint az érintett személy közszereplő, ezért nem 

tarthat igényt a magánélete abszolút védelmére.  

A Krone Verlag GMBH & CO. KG kontra Ausztria ügyben 35 az EJEB megállapította, hogy 

minden esetben közügynek minősül, ha egy politikus törvényellenesen szerez jövedelmet. Az 

ítélet indokolása szerint, a sajtó legfontosabb feladatát az jelenti, hogy a demokratikus 

közvélemény kialakítása érdekében tájékoztassa a társadalom tagjait a közügyekről. A politikus 

egyértelműen közéleti szereplőnek minősül, így köteles elviselni a közügyekkel szükségképpen 

együtt járó következményeket. 

A Sapan kontra Törökország ügyben36 az Emberi Jogok Európai Bírósága a 

véleménynyilvánítás szabadságának a megsértését állapította meg. Az eljárásban a panaszos 

kiadója megjelentette a „Tarkan-egy sztár anatómiája” című könyvet, amely a sztárság 

jelenségének törökországi térnyeréséről szólt. A könyv egy ismert török énekes, Tarkan 

életútján keresztül vezette végig hipotéziseit, felhasználva róla több, az érintett 

hozzájárulásával készített, és korábban nyilvánosságra került fényképet is. A török bíróság 

elrendelte a könyvek lefoglalását, amely intézkedés az EJEB álláspontja szerint nem volt 

indokolt, annak véleménynyilvánítás szabadságával ellentétes jellege miatt. 

Jogosan merül fel a kérdés, hogy milyen következtetések vonhatóak le az említett 

jogesetekből? Milyen kapcsolatban áll egymással a hazai ítélkezési gyakorlat és az EJEB 

esetjoga? Összességében elmondható, hogy a kettő összhangban áll egymással. Az az alapvető, 

törvényi rangra is emelt szabály, hogy mind a fényképfelvétel elkészítéséhez, mind a 

felhasználáshoz szükség van az érintett hozzájárulására, nem ellentétes az EJEB által kialakított 

elvekkel. Valamint az a hazai Ptk.-ban kivételként rögzített norma, mely szerint nyilvános 

közéleti szereplés esetén nem szükséges az érintett  hozzájárulása a felvétel elkészítéséhez, 

szintén egybecseng az EJEB esetjogával. Az összhang hiánya olyan ügyekben merülhet fel, 

melyekben a sajtó a közéleti szereplők nem közszereplésével összefüggő fotókat hoz 

nyilvánosságra.37 A hazai bírósági gyakorlat tendenciái azt mutatják, hogy ilyen esetekben 

szükséges az érintett hozzájárulása, míg az EJEB gyakorlata szerint egy összetett mérlegelési 

eljárás keretében dönthető el, hogy korlátozható-e a véleménynyilvánítás szabadsága a 

képmáshoz való jogra hivatkozásával. 

 

6. Záró gondolatok 

 

A közéletben szerepet vállaló személyek élete mindig is fokozott érdeklődésre tartott 

számot. A legjellemzőbb példákkal élve a politikusoknak, színészeknek, énekeseknek, 

sportolóknak, a médiában jelentős szerepet vállaló egyéneknek mindig számolniuk kell 

azzal, hogy az életüket a társadalom széles rétege követi figyelemmel. Ez a fokozott 

érdeklődés gyakran a magánéletet megillető tisztelet figyelmen kívül hagyásával párosul. 

Elegendő csak egy, az egész világot megrázó tragédiára, Lady Diana Spencer halálára 

gondolni. Az autót, amelyben utazott rengeteg paparazzi üldözte annak érdekében, hogy 

fényképet tudjon a hercegnőről készíteni. A szomorú végkifejlet sajnos mindenki számára 

ismert, és örök tanulságot szolgáltat arra vonatkozóan, hogy legyen szó a társadalom 

bármilyen jelentős szereplőjéről, vannak a magánéletnek olyan átléphetetlen határai, 

amelyet mindenki köteles tiszteletben tartani. 

Amikor a közéleti szereplő képmáshoz való jogával kapcsolatos jogvita kerül a bíróság 

elé, akkor egyik oldalon mindig az érintett személyiségi jogai állnak, míg a másikon a 

demokratikus közvélemény működéséhez szükséges véleménynyilvánítási szabadság. 
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Ebből is érezhető, hogy milyen nagy szerep hárul a jogalkalmazásra e tekintetben. Nem 

hagyható figyelmen kívül az a körülmény sem, hogy a közéleti szereplők körének nincs 

egzakt törvényi meghatározása a hatályos magyar jogrendben. Így gyakran észlelhetők 

értelmezési nehézségek, és egyre több személyi kör kapcsán vitatottá válik a közéleti 

szereplői minőség, például orvosoknál, ügyvédeknél is felmerült már a kérdése. Sőt, az 

intézkedő rendőrök képmásával összefüggő jogvita kapcsán a Kúria és az 

Alkotmánybíróság a mai napig nem tudott egységes álláspontot kialakítani. 

Fontosnak tartom felhívni a figyelmet a közösségi média térhódításának a jelentőségére 

is. Ezeken a platformokon minden eddiginél könnyebbé és egyszerűbbé vált a személyiségi 

jogok sérelmét előidéző magatartást tanúsítani. Egyre gyakoribb esetnek minősülnek a 

közéleti szereplők privát profiljára feltöltött fényképekkel való visszaélések, a magyar bírói 

gyakorlatban is találunk e problémakörrel összefüggő ítéleteket. 

Véleményem szerint egy mindig aktualitást kínáló témáról van szó, amelynek 

elengedhetetlen a további tudományos vizsgálata. Tanulmányomat Alain de Botton, író és 

televíziós műsorvezető találó szavaival zárom: „Fel kell hagynunk azzal, hogy a tiszteletre 

méltóbb hírességeket mágikus jelenségeknek lássuk, akikhez csupán passzív hódolattal vagy 

tolakodó kíváncsisság lehet közelíteni. Egyszerű emberek ők is, akik kemény munkával és 

átgondolt stratégiával értek el kiemelkedő eredményeket. Esettanulmányokként kell rájuk 

tekintenünk, amelyeket darabjaira szedve tüzetesen elemeznünk kell, nem tévesztve szem 

elől az alapvető kérdést: Mit hasznosíthatok ennek az embernek a példájából?”38 
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Hohmann Balázs15 

 

AZ ÁTLÁTHATÓSÁG FOGALMÁNAK ÉRTELMEZÉSE JOGI 

SZEMPONTBÓL 

 

THE INTERPRETATION OF TRANSPARENCY FROM THE LEGAL POINT 

OF VIEW 
 

ABSTRACT 

 
Today, the notion of transparency is used extensively in the creation and application of legislative and 

judicial strategic planning documents both here at home and abroad. The living and extremely active 

concept, which was present in international literature, legislative and enforcement practice for decades, 

has become an unspoken or expressis verbis requirement in the recent years in Hungary with respect to 

individual branches of law and for the entire legal system. Its spread has now reached such a level that 

has become commonly used not only as a rule of law policy but also in the terminology of researchers 

and experts in individual legal fields in the recent decades. In these circumstances, it is essential that 

transparency as a concept is clearly and unambiguously interpreted by its users - both in the field of 

legislation, law enforcement and law research - since only in this case can be ensured that the content 

elements associated with the concepts and principles of law can ultimately gain enforcement by legal 

regulation and its application. The research starts from the hypothesis that, even though the concept of 

transparency is used more frequently by individual authors and becomes a subject of legislation, there 

is no clearly defined and accepted concept of it that can be a barrier to its implementation and 

application. The concept, which typically involves constitutional requirements, and came to our country 

due to Western influence, is often used as a slogan, without the practical implications, often under 

immature conditions. Accordingly, the main purpose of research and presentation is to clarify and 

characterize the conceptual elements of transparency based on domestic and international legislative 

practices and the relevant literature background. In this context, the research is based on the analysis of 

the relevant literature and the legislative and judicial documents on the subject, attempts to use the 

theoretical results to delimit the most important elements of the concept of transparency and their 

practical aspects. The exploration and analysis of conceptual elements alone can reveal many problems 

that can be considered today's most important challenges in modern legal systems. Defining and 

characterizing the concept of transparency in the legal field can contribute to a more complete 

transposition of the requirements resulting from transparency and to standardizing relevant legislative, 

literary standpoints, which requirements may become important principles of 21st century legal systems. 

 

1. Introduction 

 

Transparency has become an inevitable concept today, and this is especially true when 

examining legal issues, particularly public law issues1. 

Originally, at least in the narrower scope of interpretation, the concept, created and used 

around the end of the 1700s, was originally emerged in a completely different context compared 

to legal sciences2 when a Massachusetts Senator, later Vice President of the United States of 

America, in the debate on postal dissemination, formed the following sentence regarding the 

transparency of the government: 
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Quality Management, CERT Tanúsító Ltd.; Association president, Tudatosan a Környezetünkért Egyesület.  
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“However firmly liberty may be established in any country, it cannot long subsist if the 

channels of information be stopped.”3 

The use of the concept in this role was obviously the deposition of the founding and 

evolving American democracy, and it could be defined as a program strongly tinged with 

politics, but it clearly stated that the modern state could only be considered transparent if it 

opens up to the people legitimizing the political power at that time and ensures public access to 

the state through public communication and accountability4. 

Transparency, for a long time, was much more a political proclamation and expectation 

than the concept of concrete legal content5. 

 

1. ábra: Az átláthatóság fogalmának átalakulása 

Figure 1.: Transition of the definition of transparency 

 
  

Source: constructed by the author. 

Transparency gained a new meaning in the mid-twentieth century with the spread of the 

transparency and accountability trends6, where in addition to the transparency of government 

activity (government transparency), the accountability7 of the people involved in this activity 

became the focus of the investigations. Apart from the political dimension of accountability, it 

has obviously attracted legal responsibility, first and foremost, the examination of public8 and 

private9 liability forms. Accountability within this concept was an essential prerequisite for 

proper, lawful and legitimate functioning of the socio-political system10. Finally, the 

governance doctrines11 directly formed before the 21st century brought the issues to the centre 

of public law. 

The study therefore focuses on exploring the juridical meaning of transparency by using 

and interpreting individual judicial documents and literary references. 

 

1. The legal nature of the transparency 

 

The legal nature of its concept of transparency, some of its conceptual elements are extremely 

difficult to grasp, because the concept includes highly subjective elements12. 
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Transparency depends on its subject13 and object14, as it basically determines the 

characteristics of transparency that from whose perspective we examine the individual social 

conditions and what kind of social phenomenon are examined through the transparency criteria 

system. 

Independently of this, a conceptual "core" can be distinguished which separates the 

concept from other concepts in terms of legal study. We can formulate this as follows, 

considering the above references: 

Transparency is, in legal terms, a constitutional and rule of law requirement to make the 

object of transparency perceivable, understandable and interpretable in its process to the subject 

of transparency. 

Obviously, in the practical implementation of transparency, the object of transparency (in 

this case, the state-organized society and the state organization) should be open15 to some extent 

to the subject of transparency, otherwise we cannot talk of transparency. 

Simplifying the interpretation of the concept - the most commonly applied in the context 

of citizen-state organization applying the above definition - the transparency of the state 

organization means that some bodies of the state organization, and in particular those exercising 

public authority, their operations are subject to openness and accordingly, to the extent 

necessary, with the involvement of the public16, with the information of the citizens, it also pays 

attention to developing their awareness. 

The creation of transparency is a legislative, law enforcement, political and related 

communication exercise, and we can represent the best by accounting them that when we can 

talk about transparency in the general and exact sense of the state's function. 

From a legislative point of view, transparency - while at the same time different from 

other requirements and expectations, but with the same goals - requests a comprehensive 

regulatory requirement from the legislator, because the possibility of practicing transparency 

can only be expected in this case.  

 

2. ábra: Az átláthatóság biztosításának folyamata 

Figure 2.: The process of the sake of transparency 

 

 
Source: constructed by the author. 
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It is sufficient to have a single element of a state-regulated relationship (typically within 

the state's own organization system or the legal relationship between the state and certain state 

organizations and citizens), which can be material, formal and organizational norms related to 

substantive, procedural regulation or other allocation, to limit or even abolish the transparency 

of a specific legal relationship or a specific area of state operation. The same item may be 

prevailing in respect of supranational, international and local legislation17 as in the case of 

national and Member States legislation. 

From a legal point of view, as we have explained above, we can speak of an inherently 

dependent situation, since the process leading to the transparency of this activity can be 

fundamentally transformed when the legal environment creating and shaping the enforcement 

activity creates this opportunity. In the case of closed, "keeping secrets" regulations, the legal 

application due to its function can only seek to ensure the consistent implementation of the legal 

provisions aimed at this closure18, and its possibilities of deviation are extremely limited. 

Only a part of the cases is covered by the more closely applied law enforcement activity, 

and in terms of transparency, at least such a frequently occurring issue is when it comes to 

political and related processes. In respect of requirements, the same can be said of the above, 

but their level may be even higher, as contrary to the law enforcement activity, political 

processes and their actors are actively involved in decision-making and in law-making19. 

We must not lose sight of the necessity of a well-executed, comprehensive and inclusive 

communication, if it is about transparency. A transparent regulatory environment and the law 

carried out in a transparent manner based on this can only play its role if the wider social 

environment is properly informed of all the most important aspects20 of law enforcement and 

policy action, obviously in compliance with data protection and other secrecy rules, but not 

hiding the most important data of the activity behind the rules. 

Apart from the above, the concept of transparency must be based on the legal subject 

matter of the transparency of the state's operation, which is typically defined as the existence 

and maintenance of legal security21, the familiarity of the functioning of the state organization22, 

the recognition and possible transformation of matters of public interest23, and the transparency 

of judicial and official activity24. 

These conceptual elements and the highlighted subjects clearly illustrate the concept of 

transparency and the legal interpretation of the already cited authors of the literature and the 

relevant constitutional courts and higher courts who deal vigorously with the subject during 

their law enforcement and constitution interpreting work. 

 

3. Transparency as a rule of law requirement 

 

In the light of the above, transparency can be defined as a constitutional, rule of law 

requirement, which should be examined more closely because it may set a number of basic 

requirements for each state organization. 

The content of the Constitutional Court practice described below can only be limited to a 

short summary of the Hungarian constitutional practice, but it is capable of perceiving how the 

concept of transparency is evolving during the interpretation of the Constitutional Court's 

interpretation of the law. 
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In the first years of the operation of the Hungarian Constitutional Court, the topic was 

examined in a direct and indirect way, which is well illustrated by the organization's early 

decision related to public information, which is the justification of 32/1992. (V 29) AB decision: 

"Free access to public interest information enables the elected representatives, the 

executive power, the lawfulness and efficiency of the administration to be monitored and 

stimulates their democratic functioning. Due to the complexity of public affairs, citizens' 

control and influence on public decision-making, on matters of administration can only be 

effective if competent bodies reveal the necessary information."25 

Although the Hungarian Constitutional Court dealt with only one certainly important 

conceptual units of the above-mentioned transparency, it can be stated, however, that it has 

identified many important elements in the field of transparency. The mentioned civic control 

and influence, and the necessity of public participation in the political and public power 

processes, are all important parts in the practical creation of the transparency of the state 

organization. 

In a later 1994 decision of the Constitutional Court, it formulates much more specifically 

several individual guarantees and requirements related to transparency in the context of freedom 

of information: 

"... the open, transparent and controllable public activity, usually the functioning of state 

organizations and executive power before the public, is a cornerstone of democracy, a guarantee 

of the rule of law in the state. Without the test of publicity, citizens of the state are »alienated 

machines«, their operation is unpredictable, unforeseeable and expressly dangerous, because 

the lack of transparency of the state's operation is an increased threat to constitutional liberties." 

26 

It is clear, that the requirements of transparency in this decision are much more a 

guarantee of the rule of law and a requirement system. 

However, in a subsequent 2013 decision of the Constitutional Court, the body has already 

made quite specific demands, declaring that the transparency is constitutional and, accordingly, 

recognized as a rule of law: 

"Therefore, the basic law requirement governing the functioning of the democratic state 

serving its citizens, and in general terms the fulfilment of public tasks, is the transparency and 

public purity and the fair administration of public affairs without abuse and impartiality. 

Finally, the fundamental right to know and disseminate information of general interest beside 

and through the right of expression is intended to enforce this requirement."27 

 

4. Conclusion 

 

The concept of transparency has changed significantly from its original roots. The concept, 

which is typically political, as a requirement and expectation, and the related accountability 

soon enriched with legal elements, with the nature of transparency, but their consistent 

separation rarely occurs in individual works of the literature. 

The creation of a legally interpretable definition and the foundation of some conceptual 

elements are inevitable to ensure that transparency can be a real legal right in the very broad 

social environment, in which this system of requirements must prevail to speak of a truly 

functioning constitutional requirement of the rule of law. 

The present study attempted to elaborate the legal details of the concept, considering the 

previously cited literature references and relevant constitutional practices. The analysis of the 
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conceptual elements presented in the study, with their independent and interlinked effects, can 

further contribute to the well-established concept of transparency and the necessary conditions 

for ensuring practical effectiveness. 

 

ENDNOTES 

 
1. Jaeger, P. T., & Bertot, J. C. (2010). Transparency and technological change: Ensuring equal 

and sustained public access to government information. Government Information 

Quarterly, 27(4), pp. 371-376. 

Kraus, J. S. (2007). Transparency and determinacy in common law adjudication: A 

philosophical defense of explanatory economic analysis. Virginia Law Review, pp. 287-301. 

2. Handlin, A. (2014): Dirty Deals? An Encyclopedia of Lobbying, Political Influence, and 

Corruption. ABC-CLIO, Santa Barbara. p. 125. 

3. Warner, M. (2009): The Letters of the Republic: Publication and the Public Sphere in 

Eighteenth-Century America. p. 128. 

4. Korff, D., Wagner, B., Powles, J., Avila, R., & Buermeyer, U. (2017). Boundaries of Law: 

Exploring Transparency, Accountability, and Oversight of Government Surveillance Regimes. 

University of Cambridge Faculty of Law Research Paper,16/2017. p.13.  

5. Bovens, M., Gooding, R. E., Schillemans, T. (2014). Public accountability In: Bovens, M., 

Gooding, R. E., Schillemans, T. (2014): The Oxford Handbook of Public Accountability (2014). 

Oxford University Press. Oxford. pp. 2-3. 

6. Dubnick, M. J. (1998). Clarifying Accountability: An Ethical Theory Framework," In PUBLIC 

SECTOR ETHICS: FINDING AND IMPLEMENTING VALUES, Ed. Preston, N., Bois, C-A 

Bois. Routledge. London. pp. 68-72. 

7. Christensen, T., Lægreid, P. (2011). The Ashgate Research Companion to New Public 

Management. Ashgate. Burlington. pp. 17-20. 

Bertot, C. J., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2012). Promoting transparency and accountability 

through ICTs, social media, and collaborative e-government. Transforming Government: 

People, Process and Policy, 6(1), pp. 78-85. 

Fox, J. (2007). The uncertain relationship between transparency and 

accountability. Development in practice, 17(4-5), pp. 663-671. 

8. Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual 

framework. European law journal, 13(4), pp. 447-468. 

9. Vishwanath, T., Kaufmann, D. (1999). Towards transparency in finance and governance. 

Washington. The World Bank Institute. p. 4. 

Owen, W.C. (1970). Private Penalties and Public Policy. Labor Law Journal, 21(6), pp. 323-

337. 

10. Weiss, T. G. (2000). Governance, good governance and global governance: conceptual and 

actual challenges. Third world quarterly, 21(5), pp. 795-814. 795-800. oldal. 

11. Mashaw, J. L. (2006). Accountability and Institutional Design: Some Thoughts on the Grammar 

of Governance. In: Dowdle, M. (Ed.) (2006): PUBLIC ACCOUNTABILITY: DESIGNS, 

DILEMMAS AND EXPERIENCES. Cambridge. Cambridge University Press. Chapter 5, p. 

120. 

12. Birchall, C. (2014). Radical transparency?. Cultural Studies? Critical Methodologies, 14(1), pp. 

78-81. 

13. Tagiuri, R., Kogan, N., & Bruner, J. S. (1955). The transparency of interpersonal 

choice. Sociometry, 18(4), pp. 368-369. 

14. Roberts, J. (2009). No one is perfect: The limits of transparency and an ethic for 

‘intelligent’accountability. Accounting, Organizations and Society, 34(8), p. 958. 



 

 

IV. Fiatalok EUrópában Konferencia 

Pécs, 2017. november 24-25. 

Sopianae Kulturális Egyesület  

Tanulmánykötet 

 
 

161 

 

15. Dror, Y. (1999). Transparency and openness of quality democracy. Openness and transparency 

in governance: Challenges and opportunities, pp. 25-27. 

16. Naurin, D. (2006). Transparency, publicity, accountability-The missing links. Swiss Political 

Science Review, 12(3), pp. 91-92. 

17. Lenaerts, K. (1991). Some reflections on the separation of powers in the European Community. 

Common Market Law Review, 28(11), pp. 15-25. 

Welch, E. W. (2012). The relationship between transparent and participative government: A 

study of local governments in the United States. International Review of Administrative 

Sciences, 78(1), pp. 93-115. 

18. Moss, R. D. (2000). Executive Branch Legal Interpretation: A Perspective from the Office of 

Legal Counsel. Administrative Law Review, pp.1326-1330.  

19. Mattozzi, A., & Merlo, A. (2007). The transparency of politics and the quality of 

politicians. American Economic Review, 97(2), pp. 311-315. 

20. Fairbanks, J., Plowman, K. D., & Rawlins, B. L. (2007). Transparency in government 

communication. Journal of Public Affairs, 7(1), pp. 23-37. 

21. Prechal, S., & De Leeuw, M. (2007). Dimensions of Transparency: the building blocks for a 

new legal principle?. Review of European Administrative Law, 1(1), pp. 51-62. 

Ebbesson, J. (2010). The rule of law in governance of complex socio-ecological 

changes. Global Environmental Change, 20(3), pp. 414-422. 

22. Birchall, C. (2011). Transparency, interrupted: Secrets of the left. Theory, Culture & 

Society, 28(7-8), pp. 60-84. 

23. Fairbanks, J., Plowman, K. D., & Rawlins, B. L. (2007). i.m. pp. 30-35. 

Mergel, I. (2012). Social media in the public sector: A guide to participation, collaboration and 

transparency in the networked world. San Francisco. John Wiley & Sons. 320 p., pp. 258-275. 

24. Wehner, J., & De Renzio, P. (2013). Citizens, legislators, and executive disclosure: The political 

determinants of fiscal transparency. World Development, 41, pp. 96-108. 

Jaeger, P. T., & Bertot, J. C. (2010). Transparency and technological change: Ensuring equal 

and sustained public access to government information. Government Information 

Quarterly, 27(4), pp. 371-376. 

25. 32/1992. (V. 29.) AB decision, ABH 1992, 182, pp. 183–184. 

Translated by the author. 
26. 34/1994. (VI. 24.) AB decision, ABH 1994, 177, 3. 

Translated by the author. 
27. 21/2013. (VII. 19.) AB decision, ABH 2013, 643, 33. 

Translated by the author. 
 

REFERENCES 

 
21/2013. (VII. 19.) AB határozat, ABH 2013, 643, 33. 

32/1992. (V. 29.) AB határozat, ABH 1992, 182, pp. 183–184. 

34/1994. (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994, 177, 3. 

Bertot, J. C. , Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2012). Promoting transparency and accountability through 

ICTs, social media, and collaborative e-government. Transforming Government: People, Process and 

Policy, 6(1), pp. 78-91. 

Birchall, C. (2011). Transparency, interrupted: Secrets of the left. Theory, Culture & Society, 28(7-8), 

pp. 60-84. 

Birchall, C. (2014). Radical transparency?. Cultural Studies? Critical Methodologies, 14(1), pp. 77-88. 

Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. European Law 

Journal, 13(4), pp. 447-468. 



 

 

IV. Fiatalok EUrópában Konferencia 

Pécs, 2017. november 24-25. 

Sopianae Kulturális Egyesület  

Tanulmánykötet 

 
 

162 

 

Bovens, M., Gooding, R. E., Schillemans, T. (2014). Public accountability In: Bovens, M., Gooding, R. 

E., Schillemans, T. (2014): The Oxford Handbook of Public Accountability (2014). Oxford University 

Press. Oxford. 717 p. 

Christensen, T., Lægreid, P. (2011). The Ashgate Research Companion to New Public Management. 

Ashgate. Burlington. 528 p. 

Dror, Y. (1999). Transparency and openness of quality democracy. Openness and transparency in 

governance: Challenges and opportunities, pp. 25-43. 

Dubnick, M. J. (1998). Clarifying Accountability: An Ethical Theory Framework," In PUBLIC 

SECTOR ETHICS: FINDING AND IMPLEMENTING VALUES, Ed. Preston, N., Bois, C-A Bois. 

Routledge. London. pp. 68-81. 

Ebbesson, J. (2010). The rule of law in governance of complex socio-ecological 

changes. Global Environmental Change, 20(3), pp. 414-422. 
Fairbanks, J., Plowman, K. D., & Rawlins, B. L. (2007). Transparency in government communication. 

Journal of Public Affairs, 7(1), pp. 23-37. 

Fox, J. (2007). The uncertain relationship between transparency and accountability. Development in 

practice, 17(4-5), pp. 663-671. 

Handlin, A. (2014): Dirty Deals? An Encyclopedia of Lobbying, Political Influence, and Corruption. 

ABC-CLIO, Santa Barbara. 1062 p. 

Jaeger, P. T., & Bertot, J. C. (2010). Transparency and technological change: Ensuring equal and 

sustained public access to government information. Government Information Quarterly, 27(4), pp. 371-

376. 

Korff, D., Wagner, B., Powles, J., Avila, R., & Buermeyer, U. (2017). Boundaries of Law: Exploring 

Transparency, Accountability, and Oversight of Government Surveillance Regimes. University of 

Cambridge Faculty of Law Research Paper, 16/2017. 

Kraus, J. S. (2007). Transparency and determinacy in common law adjudication: A philosophical 

defense of explanatory economic analysis. Virginia Law Review, pp. 287-359. 

Lenaerts, K. (1991). Some reflections on the separation of powers in the European Community. 

Common Market Law Review, 28(11), pp. 11-35. 

Mashaw, J. L. (2006). Accountability and Institutional Design: Some Thoughts on the Grammar of 

Governance. In: Dowdle, M. (Ed.) (2006): Public accountability: designs, dilemmas and experiences. 

Cambridge. Cambridge University Press. Chapter 5, pp. 115-156. 

Mergel, I. (2012). Social media in the public sector: A guide to participation, collaboration and 

transparency in the networked world. San Francisco. John Wiley & Sons. 320 p. 

Moss, R. D. (2000). Executive Branch Legal Interpretation: A Perspective from the Office of Legal 

Counsel. Administrative Law Review, pp. 1303-1330. 

Naurin, D. (2006). Transparency, publicity, accountability-The missing links. Swiss Political Science 

Review, 12(3), pp. 90-102 

Owen, W.C. (1970). Private Penalties and Public Policy. Labor Law Journal, 21(6), pp. 323-337 

Prechal, S., & De Leeuw, M. (2007). Dimensions of Transparency: the building blocks for a new legal 

principle?. Review of European Administrative Law, 1(1), pp. 51-62. 

Roberts, J. (2009). No one is perfect: The limits of transparency and an ethic for 

‘intelligent’accountability. Accounting, Organizations and Society, 34(8), pp. 957-970. 

Tagiuri, R., Kogan, N., & Bruner, J. S. (1955). The transparency of interpersonal 

choice. Sociometry, 18(4), pp. 368-379. 

Vishwanath, T., Kaufmann, D. (1999). Towards transparency in finance and governance. Washington. 

The World Bank Institute. 30 p. 4. oldal. 

Warner, M. (2009): The Letters of the Republic: Publication and the Public Sphere in Eighteenth-

Century America. 224 p. 

Wehner, J., & De Renzio, P. (2013). Citizens, legislators, and executive disclosure: The political 

determinants of fiscal transparency. World Development, 41, pp. 96-108. 



 

 

IV. Fiatalok EUrópában Konferencia 

Pécs, 2017. november 24-25. 

Sopianae Kulturális Egyesület  

Tanulmánykötet 

 
 

163 

 

Weiss, T. G. (2000). Governance, good governance and global governance: conceptual and actual 

challenges. Third world quarterly, 21(5), pp. 795-814. 

Welch, E. W. (2012). The relationship between transparent and participative government: A study of 

local governments in the United States. International Review of Administrative Sciences, 78(1), pp. 93-

115. 

 

  



 

 

IV. Fiatalok EUrópában Konferencia 

Pécs, 2017. november 24-25. 

Sopianae Kulturális Egyesület  

Tanulmánykötet 

 
 

164 

 

Ipolyi Dóra16, Harjánné Dr. Brantmüller Éva17 

 

FIATALKORI PÁRKAPCSOLATOK MINŐSÉGE 

 
INFLUENCING FACTORS OF YOUNG ADULT ROMANTIC RELATIONSHIPS 

 

ABSTRACT 

 
Many conflicts can be observed in relationships, with inefficient resolution techniques which can cause 

the relationships to end. The objective of our study is to examine young adult romantic relationships and 

to explore what factors affect them. The participants were full-time BSc students at Hungarian 

universities (University of Pécs, Semmelweis University, Pázmány Péter Catholic University, Pannon 

University) and their age ranged between 18 and 26 years (N=362). They were chosen for the 

quantitative, cross-sectional, descriptive research by convenience sampling. The anonym, self-

completion questionnaire was delivered to participants via Internet. For data analysis SPSS v 13 was 

used. Besides descriptive statistics (average, variability, frequency), mathematical statistics (χ2 test, 

Fisher's Exact Test) were also used (p<0.05). 55.24% of the students had 1 to 4 one-night stands, 30.93% 

had 5 or more and only 13.81% have never had one-night stands. Those who meet their partner every 

day judge the quality of their relationship to be better (p<0.01). Couples that have a shared view of their 

future think of breaking up more rarely (p<0.01). Those who met their partner in a club have had more 

one-night stands than the others (p<0.01). Couples with poor conflict resolution skills think of ending 

their relationship more often than those who apply proper conflict resolution techniques (p<0.01). In 

case of relationship problems, those couples who try to resolve their problems together are more 

successful than those who rely on external help (p<0.01). It is a message for parents and also for health 

visitors that young adults frequently switch their partners; therefore more emphasis should be put on 

sexual education, especially on its affective side. It is not enough to focus only on the somatic factors. 

It is necessary to extend the topics of school health education with that of successful conflict resolution 

techniques. 

 

 

1. Bevezetés 

 

Az embereknek alapvető szükséglete, hogy megtalálják életük során a társukat, akivel 

bensőséges kapcsolatot tudnak kialakítani. A párkapcsolat elején hajlamosak vagyunk 

tökéletesnek látni a másikat és nem vesszük észre egymás hibáit. A párkapcsolat későbbi 

szakaszában, mikor már kiismerték egymást a felek, gyakoribb a hibák felismerése, mely 

konfliktusokat indukálhat. Fogyasztói társadalmunkra jellemző az elhasználó, felhasználó 

attitűd, amely a párkapcsolati konfliktusok kezelésében is megmutatkozik. A problémák 

megoldása helyett a kapcsolat lecserélése vált jellemzővé.1,2 A téma relevanciáját mutatja, hogy 

az Európai Unió Ifjúsági Stratégiája kiemelt területként foglalkozik a nemi ill. szexuális 

egészség és jól-lét kérdésével, ideértve annak társadalmi, egészségügyi, etikai, kulturális és 

nevelési aspektusait is.3 

A serdülőkor a gyors fejlődési változások időszaka. Ebben az időszakban a család továbbra is 

fontos a fiatalok számára, fokozatosan függetlenné válnak, miközben megtalálják a saját 
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identitásukat. A gyermekkor és a felnőttkor küszöbén a serdülő kísérletezik a felnőtt 

szerepekkel, kapcsolatokkal és felelősségekkel. Elsődlegesen magatartásbeli változásokkal és 

fokozott kockázatvállalással jár és a közvetlen környezetnek meghatározó szerepe van ebben. 

Az élet ezen szakaszában, miközben a szülők fontosak maradnak, kortárscsoportok 

szerepe felértékelődik, megjelenik a párválasztás, a párkapcsolatok kialakítására vonatkozó 

törekvések. A fiatalok egyre korábban létesítenek szexuális kapcsolatot és emellett gyakran 

váltogatják a partnereiket. Úgy véljük, a legtöbben pusztán biológiailag érettek, ugyanakkor 

lelkileg éretlenek, nincsenek felkészülve a tartós párkapcsolatra és hiányos ismeretekkel kezdik 

meg a szexualitás életet. Pedig az első szexuális élmény nagy jelentőségű, egy életre lenyomatot 

képez a lelkünkben és meghatározhatja a párkapcsolataink alakulását. Releváns, hogy a 

szexuális élet megkezdésekor a fiatalok felelősséggel gondolkodjanak.4,5 

 

2. Célkitűzés 

 

A vizsgálat célja feltérképezni a fiatalok párkapcsolatainak minőségét és kideríteni, hogy mely 

tényezőknek van befolyásoló szerepe azok alakulására. Továbbá célunk felmérni az alkalmi 

kapcsolataik számának alakulását, konfliktuskezelésüket, illetve megvizsgálni milyen arányban 

veszik igénybe a védőnő egészségnevelő tevékenységét, valamint honnan szerzik az 

információkat a témával kapcsolatban. 

 

3. Anyag és módszer 

 

Keresztmetszeti kvantitatív kutatást végeztünk, melynek célcsoportját felsőoktatásba járó, 

nappali tagozatos 18-26 év közötti hallgatók képezték. A célcsoporton belül szakértői, kényelmi 

mintavétel történt. A kérdőíveket online, anonim módon, önkéntesen töltötték ki a fiatalok. 362 

értékelhető kérdőív érkezett, így a mintába 75 fiú és 287 lány került. A kérdőív főbb 

kérdéscsoportjai a jelenlegi tanulmányokra, családra, vallásra, szexuális partnerekre, 

párkapcsolatra és jelenlegi partnerre vonatkozott. A következő felsőoktatási intézményekben 

tanuló hallgatók kerültek a mintába: Pécsi Tudományegyetem, Semmelweis Egyetem, Pázmány 

Péter Katolikus Egyetem, Pannon Egyetem. Az összegyűjtött adatok kiértékelését Microsoft 

Office Excel 2013 és SPSS for Windows 13.0. segítségével készítettük el. Leíró statisztikát, 

valamint khí-négyzet próbát és Fisher-egzakt tesztet alkalmaztunk az összefüggések 

elemzésére. Szignifikánsnak tekintettük az eredményeket, ha p≤0,05. 6,7,8 

 

4. Eredmények 

 

A mintát a lányok nagyobb kitöltési aktivitása miatt 79%-ban lányok és 21%-ban fiúk alkották. 

Legnagyobb arányban, 37%-ban a 2. éves hallgatók képviselték magukat, csupán a válaszadók 

19%-a negyedik évfolyamos. Az első és a harmadik évfolyamos fiatalok aránya egyaránt 22-

22%. 

A kitöltők 7%-a részesült az iskolavédőnőtől a párkapcsolatok működéséről felvilágosításban, 

és csupán 4%-a tanáraitól. A hallgatók 34%-a először a szüleivel beszélgetett a párkapcsolatok 

működéséről és a szexualitásról. Többségük, 55% barátoktól, könyvekből és internetről 

szerezte az első információkat.  
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4.1 Az első szexuális kapcsolat időpontjának alakulása 

 

Elmondható a vizsgálatban részt vevő fiatalokról, hogy mindössze 10%-nak nem volt még 

szexuális kapcsolata a vizsgálat időpontjában. Az első szexuális aktus a legtöbb fiatalnak 15-17 

éves életkor között (49%), a legkevesebbnek (6%) 14 évesen vagy még ennél is korábban, 18%-

nak 18 éves korban vagy később történt meg. 

Nem mutatkozott összefüggés a fiatalok első szexuális kapcsolatának időpontja és az 

információadó személye között (p=0,347). Azok a tanulók, akik szakembertől vagy szülőtől 

részesültek felvilágosításban, hasonló arányban (59,31%) kezdték meg 15-17 éves korukban a 

nemi életet, mint azok, akik barátoktól, internetről (51,11%) kaptak felvilágosítást. A mintában 

szereplők esetén a párkapcsolatok működéséről szerzett első információt átadó személynek 

nincs jelentős hatása a nemi élet megkezdésének időpontjára (1. ábra). 

 

1. ábra: A párkapcsolatokról szerzett első információk és az első szexuális kapcsolat 

időpontjának kapcsolata (n=362) 

Figure 1.: Source of first information gained about sexuality and age at first sexual intercourse 

(n=362) (left: information from professionals and parents; right: friends and internet) 

 
Forrás: saját szerkesztés 
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4.2 Találkozások gyakorisága 

 

A hallgatók közül 239 főnek volt a felmérés időpontjában párkapcsolata.  A találkozások 

gyakorisága a következőképpen alakult: A fiatalok 34,3%-a naponta, 33,5%-a hetente többször, 

25,5%-a hetente és 6,7%-a havonta vagy ritkábban találkozott a partnerével.  

A kérdőívben négyfokú skála segítségével mértük, hogy a hallgatók milyennek ítélik a 

párkapcsolatukat. Az egyes jelentette a nem megfelelőt, a négyes pedig a nagyon jót. A 

találkozások gyakoriságát, valamint a párkapcsolatok minőségének megítélését összevetve a 

két változó között szignifikáns kapcsolat igazolható (p<0,01).  

Azok a fiatalok, akik havonta vagy ritkábban találkoznak a párjukkal nagyobb arányban 

válaszolták, hogy a párkapcsolatuk minősége összességében egy négyes skálán csupán kettes 

értéknek felel meg, tehát megfelelő (46,67%). Azon hallgatók, akik naponta találkoznak a 

párjukkal, 25%-a értékelte jónak a kapcsolatát, míg a legnagyobb részük, 63% nagyon jónak. 

A gyakoribb találkozások pozitívan hatottak a párkapcsolatok minőségére. (2. ábra) 

 

2. ábra: A találkozások gyakorisága és a párkapcsolat minőségének megítélése közötti 

összefüggés (n=239) 

Figure 2.: Frequency of personal randevous and subjective quality of relationships 

(n=239) (left: fair; center: good; right: very good; blue: daily, red: few times a week; 

green: weekly) 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

4.3 Egyéjszakás kapcsolatok alakulása 

 

A vizsgált hallgatóknál magas arányban, 45%-ban jelentek meg az alkalmi kapcsolatok. A 

hallgatóknak 31%-a vett részt 5 alatti és 14%-a 5 vagy több alkalmi kapcsolatban. A mintában 

szereplő fiatalok legnagyobb része, 44%-a iskolában, 27% lakhelyén, 14% interneten, 17%-a 

szórakozóhelyen ismerte meg jelenlegi párját. Az egyéjszakás kapcsolatok számát jelentősen 

befolyásolta az ismerkedés helyszíne (p<0,01). Azok a hallgatók, akik szórakozóhelyen 

ismerték meg jelenlegi partnerüket, a legnagyobb arányban 5 vagy több egyéjszakás 

kapcsolaton vannak túl (72,73%). Közülük nem volt olyan tanuló, aki ne vett volna részt 

legalább egyszer alkalmi szexuális kapcsolatban. A fiatalok 11,94%-ának volt része 1-4 alkalmi 
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együttlétben a szórakozóhelyen ismerkedők közül. Érdemes megemlíteni, hogy az egyéjszakás 

kapcsolatokat preferáló fiatalok nemek szerinti megoszlására jellemző, hogy a fiúk és a lányok 

egyenlő arányban mentek bele az alkalmi együttlétbe. (3. ábra) 

 

3. ábra: A fiatalok ismerkedésének helye és az egy éjszakás kapcsolatok száma közötti 

összefüggés (n=239) 

Figure 3.:  The correlation between the place of getting acquainted with young people and 

the number of night-time relationships (n=239) 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

4.4 Párkapcsolati problémák kezelése 

 

A párkapcsolati problémák kezelését összevetve a szakítás gondolatának felmerülésével, 

szignifikáns kapcsolatot mutatott a két változó (p<0,01).   

A hallgatók 57%-ára jellemző, hogy megfelelően kezelik a felmerülő problémákat, tehát 

leülnek és higgadtan átbeszélik azokat, náluk a szakítás gondolata soha vagy csupán ritkán 

merült fel. 8,7% nem beszéli meg a problémákat a párjával, hanem a „szőnyeg alá sepri”, 

közülük a többség arról számolt be, hogy ritkán (61,9%) vagy gyakran (33,3%) felmerült 

szakítás gondolata. A megkérdezettek közül összességében 34,3% válaszolta, hogy a problémák 

megbeszélése veszekedésbe, verekedésbe, agresszióba torkollik. Ennek a csoportnak a 72%-át 

foglalkoztatja a szakítás. Azoknál a pároknál, akik jól kezelik a konfliktusaikat ritkán, 

ellentétben azokkal, akik helytelenül kezelik a gondjaikat, gyakrabban merül fel a szakítás 

gondolata (4. ábra). 
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4. ábra: Összefüggés a problémák kezelése és a szakítás gondolatának felmerülése között 

(n=239) 

Figure 4.: The correlation between the managing problems and the breaking of the mind 

(n=239)

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

4.5 Segítségkérés párkapcsolati probléma felmerülése esetén 

 

A megkérdezettek 46,9%-a a párjához fordul és együtt oldják meg a felmerülő problémákat, 

addig 30,5%-a a szülőkhöz és barátokhoz fordul elsősorban tanácsért. A fiatalok 14,2%-a 

egyáltalán nem kér segítséget probléma esetén, és mindössze 8,4%-a folyamodik szakemberhez 

a megkérdezettek közül.  

Vizsgáltuk az összefüggést a konfliktus kezelés módja és probléma esetén a segítség 

kérése között (p<0,01). Azok a hallgatók, akik a párjuktól kérnek probléma esetén segítséget, 

tehát az érintett személlyel tisztázzák gondjaikat, 96,4%-ban saját bevallásuk szerint meg tudják 

beszélni egymással a felmerülő gondokat. Azok, akik szülőktől, barátoktól kérnek inkább 

tanácsot 71,2%-ban és azok, akik egyáltalán nem kérnek segítséget 70,6%-ban nem tudják 

megoldani a problémáikat, mivel azok rendszeresen veszekedésbe, verekedésbe, agresszióba 

torkollanak. A szakemberektől tanácsot kérők esetében 65% megfelelően kezeli a problémákat, 

azonban 25%-uknál szintén agresszió fordul elő. (5. ábra) 
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5. ábra: Összefüggés a konfliktus kezelése és probléma felmerülése esetén a segítség 

kérése között (n=239) 

Figure 5.:  The correlation between conflict management and problem encountered in 

requesting help (n=239) 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

6. Megbeszélés, következtetések 
 

A fiatalok többsége a barátoktól, könyvekből, illetve az internetről szerzi az információkat a 

párkapcsolatok működésével kapcsolatban. A legkisebb arányban az iskolavédőnőtől, illetve 

pedagógustól származik a tájékoztatás. Csatlós Renáta és munkatársai vizsgálták a szülői 

nevelés hatását a serdülők szexuális magatartására. 11-12. osztályos gimnáziumi, szakközép- 

és szakiskolai osztályba járó tanulókkal töltették ki saját szerkesztésű kérdőívüket. Az 

eredményeik hasonlóak jelen vizsgálat eredményeivel, mely szerint a szexualitással 

kapcsolatos információkat leginkább a hasonló korú barátoktól szerezték be a fiatalok, majd a 

partnerüktől, internetről, édesanyjuktól és társaiktól. A magazinok és könyvek után szerepel 

csak a védőnő a sorban. Vizsgálatuk során felmérték az első szexuális kapcsolat időpontját is. 

A válaszadók 66%-ának volt már szexuális kapcsolata. Átlagosan 15-16 évesen volt az első 

aktus, hasonlóan az eredményeinkhez. A vizsgált serdülők többsége 17 éves korára már átélte 

az első szexuális élményét, amely szintén megegyezett az általunk kapott eredményekkel. 9 

Szilágyi Vilmos 2003-ban végzett kutatásában felmérte az első szexuális kapcsolat 

létrejöttének időpontját 9. osztályosok körében. A válaszadók közül 57,1% válaszolta, hogy már 

14 éves korban vagy korábban megkezdte nemi életét.10 A vizsgálatunkban résztvevő tanulók a 

legnagyobb arányban 15- 17 éves korban kezdték meg a szexuális életüket. Fontos kiemelni, 

hogy a kutatásunkban egyetemisták szerepeltek, míg Szilágyi Vilmos középiskolás diákokat 

vizsgált. 

Egy másik tanulmányban Lajkó Alexandra és munkatársai arra kérték a fiatalokat, hogy 

jelöljék meg az általuk legideálisabbnak tartott időpontot a szexuális élet megkezdéséhez. A 

többség 15-18 éves kort jelölte meg, azonban a szakmunkás képzőbe járók 8,3%–a 10-14 évet 

tartotta optimálisnak. A gimnazisták 21,8%-a szerint a 19 év feletti kor a legideálisabb az első 

szexuális élmény átélésére.11 Vizsgálatukban arra kérdeztek rá, hogy mi lenne a legideálisabb 
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időpont és nem arra, hogy mikor kezdték meg ténylegesen a nemi életüket. A középiskolások 

többsége hasonló életkort jelölt meg optimálisnak, mint az általunk kapott ténylegesen 

megvalósult első szexuális aktus életkora. A gimnazisták 21,8%-a szerint a 19 év feletti kor a 

legideálisabb a szexuális élet megkezdésére, a mintánkban azonban 35% kezdte nemi életét 

ebben az időszakban. Azok a fiatalok, akik szakembertől vagy szülőtől részesültek 

felvilágosításban, hasonló arányban kezdték meg 15-17 éves korukban a nemi életet, mint azok, 

akik barátoktól, internetről kapták a felvilágosítást. Az első szexuális kapcsolat időpontjára 

nincs hatással, hogy kitől kapták az első információkat. Úgy tűnik, hogy a kortársak szerepe, 

mintája meghatározóbb a nemi élet megkezdésének időpontjára, mint az, hogy ki volt a 

felvilágosítást adó személy. A szexuális magatartást alapvetően a társadalom szabályozza. A 

mai fiatalok szomatikus érése már 12-13 éves korban elkezdődik, a társadalmi érés azonban 25-

30 év körül következik be, amikorra már képessé válnak az önálló életvitelre. A lelki érettség, 

a tartós párkapcsolat kialakításának képessége valahol a kettő időpont között található. A mai 

fiatalok gyakran úgy mennek bele testi kapcsolatba, hogy nincs meg a lelki érettségük, így a 

kapcsolataik nem tartósak, csak rövid ideig tartanak, ami magában hordozza a partnercserék 

veszélyét. 

Azok a párok, akik naponta találkoztak, nagyobb arányban értékelték jónak a 

kapcsolatukat, mint azok, akik ritkábban. Akiknek havonta vagy ritkábban van lehetőségük 

találkozni párjukkal lényegesen nagyobb arányban értékelték a párkapcsolatukat csupán 

megfelelőnek. A találkozások gyakoriságának jelentős hatása van a kapcsolat minőségére.   A 

gyakori, rendszeres együttlétek kedvező alapot teremtettek egymás megismeréséhez, a mélyebb 

kapcsolat kialakításához. Rohamosan fejlődő világunkban elsősorban az internetnek 

köszönhetően egyre több lehetőségünk van a távkapcsolat fenntartására, azonban az 

eredmények alapján látható, hogy személyes kontaktussal jobb minőségű párkapcsolat tartható 

fenn. 

A szórakozóhelyeken megismerkedők legnagyobb arányban 5 vagy több egyéjszakás 

kapcsolatot létesíttek. Közöttük nem volt olyan hallgató, aki ne vett volna részt legalább egy 

alkalmi együttlétben. A kapott eredmények felvetik a kérdést, hogy a hallgatók mennyire voltak 

őszinték, vagy valóban ilyen elkeserítő a helyzet? Úgy tűnik, hogy azok a fiatalok, akik 

szórakozóhelyen ismerkednek, nem tulajdonítanak komoly jelentőséget az érzelmeknek, 

könnyebben mennek bele alkalmi kapcsolatba, mint társaik. A diszharmonikus családokban élő 

fiatalok párkapcsolati nehézségei mögött gyakran megfigyelhető a szeretethiány, amit korán 

megkezdett szexuális élettel próbálnak kompenzálni. 

Akik jól kezelik a konfliktusaikat, tehát higgadtan megbeszélik azokat egymással, nem 

vagy csak ritkán merül fel a szakítás lehetősége. Ellentétben azokkal, akik nem tudják 

megfelelően, nyugodtan egymást meghallgatva megbeszélni a gondjaikat, mivel ők gyakrabban 

gondolnak a kapcsolat megszakítására, ezáltal menekülve a problémák elöl, ahelyett, hogy 

közös megoldást keresnének arra. A konfliktuskezelés tanult folyamat, melyet nagyban 

befolyásol, hogy milyen mintát látunk gyermekkorukban a szüleinktől. Fontos, hogy a védőnő 

az egészségnevelő munkája során kitérjen a helyes konfliktuskezelésre, mivel a párkapcsolat 

tartósságában nagy szerepe van annak, hogy milyen módon tudják a párok megoldani a 

problémáikat. Releváns feladat a családlátogatások során felhívni a szülők figyelmét, hogy a 

gyermekkorban elsajátított konfliktuskezelési minták hatással vannak a gyermek későbbi 

kapcsolataira, azonban felismerve a hibákat, képesek vagyunk azokat kijavítani, a tanult mintát 

tudatosan felülírni. 12,13 
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A legnagyobb arányban, elsősorban a partnerüktől várnak segítséget gondjaik esetén a 

fiatalok. Ők azok, akik a legsikeresebben tudják kezelni a konfliktusaikat. Akkor tudnak igazán 

jó kapcsolatot kialakítani, ha felmerülő problémák esetén megtanulnak egymásra támaszkodni, 

ezzel is erősítve az egymás közötti köteléket. Konfliktus minden párkapcsolatban felmerülhet, 

azonban kellő odafigyeléssel a párok meg tudják oldani azokat. 

Az egészség előmozdítása nem csak az egészségtelen viselkedés korlátozásáról szól, a 

következő generációba való befektetés szintén az egészséges életmód ösztönzése, ezért nagyon 

fontos a prevenció, melynek hazánkban a fő képviselői a védőnők. A WHO Európai gyermek- 

és ifjúság egészségügyi stratégiájának része: az egészséges életmód támogatása, a kockázatos 

magatartásformák megelőzése, az ifjúság-barát egészségügyi szolgáltatások kialakítása a 

reproduktív egészséggel kapcsolatban (ide értve fogamzásgátlást, nem kívánt terhességek 

megelőzését és a szexuális úton terjedő betegségek megelőzését, kezelését). Továbbá az ifjúság-

barát egészség-tanácsadói megoldások fejlesztése, a nemi és fizikai abúzus és erőszak 

megelőzése, az egészséges iskolai környezet kialakítása, amely támogatja a fizikai és lelki jól-

létet, a támogató otthoni és közösségi környezet. Az egészségtudomány számos területén 

elismert, bizonyítékokon alapuló kutatások készültek15,16, ezért ezekben a témában is 

nélkülözhetetlen a védőnői oldalról történő oktatás, szakdolgozói továbbképzések szervezése, 

a rendszeres, hazai és nemzetközi szakirodalomra épülő kutatás és publikálás. A család a 

társadalmi együttélés alapsejtje, melyre a társadalmi változások jelentős hatást gyakorolnak. 

Egyrészt a szexuális érés akcelerációja, másrészt a társadalmi érés kitolódása megkövetelte a 

nemi erkölcs lazulását. A családi szocializáció utánzás alapján valósul meg, ahol a családi 

szerepek mellett a nemi szerepeket is elsajátítjuk, így a szülők felelőssége hosszútávon 

hangsúlyos. Konfliktusok forrásává válhat, ha a pár tagjainak mások a tapasztalatai ezekről a 

szerepekről. Különbözhetnek a konfliktusmegoldó technikáik, amelyek kríziseket 

generálhatnak. A szexuális élet megkezdése előtt időt kellene szánni hosszas, tartalmas 

beszélgetésekre, melyekre az alkalmi kalandok feltételezhetően nem adnak lehetőséget. A 

rendszeres, elmélyült beszélgetések elmélyítik a párkapcsolatot és zavar esetén is segítenek a 

hatékony problémakezelésben. 
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Lenkovics László18 

 

ZÖLDTETŐ MÉRŐKÖR MÉRÉSI RENDSZERE A PTE MŰSZAKI 

ÉS INFORMATIKAI KARON 
 

GREEN ROOF MONITORING SYSTEM AT THE FACUTLY OF 

ENGINEERING, UNIVERSITY OF PÉCS 

 

ABSTRACT 

 
The paper introduces the green roof construction and monitoring project at the Faculty of Engineering, 

University of Pécs, Hungary, and the research goals concerned. The green roofs, their testing methods, 

thermal, solar radiation intensity in terms of measurement are introduced. The data collected will be 

used to examine the difference in heat transfer coefficient, and the thermal and energetic effects of the 

soil on the roof surface. This paper deals with questions of planning, and implementing green roofs. The 

test system of the Faculty is used to measure temperature and solar radiation intensity. The energy 

measurements and its changing factors in all seasons are introduced. It is intended to use the results to 

elaborate calculation methods for standards and decrees, as well as for calculations of energy in 

buildings. Current Hungarian literature is more about architectural, construction and implementation 

directives, and less about effects energetics and water balance. The aim is to fill this gap.  

 

 

1. Bevezető 

 

A nagyvárosok jellemzői a XXI. század elején a kis területre koncentrálódó lakosság, hatalmas 

építkezések, egyre nagyobb mesterségesen épített felületek, kezelés nélküli szilárd és folyékony 

hulladék felhalmozódás. Az európai népesség  közel 3/4-e él városi területeken, a tendenciák 

azt mutatják, hogy a lakosság még mindig előszeretettel költözik a városokba, így ez az arány 

várhatóan tovább nő. A városok terjeszkedésével a tájak képe átalakul. A tetők és a burkolt 

felületek a zöldfelületek elől elveszik a helyet. A városiasodást, a fejlődést nem célszerű 

megállítani, sőt segíteni kell. Korszerű, környezetbe illeszkedő építészettel, gépészettel az 

egyensúlyt fenn lehet tartani, a korábbi beépített területeket részben a természet felé vissza lehet 

fordítani. A betonozott, aszfaltozott, beépített területeken az esővíz nem tud a talajba jutni. 

ezeken a területeken a növények, rovarok eltűnnek, felborul a biológiai egyensúly. A 

zöldterületek az eddigi építészeti koncepciókkal egyre csökkennek, a meglévő sűrűn lakott 

területeken, talajszinten már nem lehet újakat kialakítani. Erre a problémára egy hatékony 

megoldás lehet a zöldtetők kialakítása nagyvárosainkban, amelyeknek nem csak esztétikai, de 

energetikai, komfort, vízgazdálkodási, esztétikai, hanem környezetvédelmi, ökológiai hatásai 

is vannak. 

A zöldtető-építésének igazán napjainkban nőtt meg a jelentőség. Egyre többen ismerik fel az 

épületzöldítés jelentőségét és az egyre több megépülő zöldtető bizonyítja, hogy a modern 

városokban igen nagy szükség van az ilyen zöldfelületekre is és már léteznek azok az anyagi 

és szakmai feltételek, amelyek lehetővé teszik, hogy hazánkban száma európai országhoz 

hasonlóan létesüljenek jobbnál jobb zöldtetők. 

                                                           
18 Lenkovics László Ph. D.-hallgató, Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Breuer Marcell 

Doktori Iskola 
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2. A mérőkör felépítése 

 

A Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar „C” épülettömbje, az épületgépész 

laboratóriumok tetején egy extenzív zöldtető és két kontrolltető került kialakítására. Ez kb. 

45 m2 területű extenzív zöldtető, amely azonos méretű két kontroll tető mellé került 

elhelyezésre. 

A tető jelenlegi rétegrendje egy egyenes rétegrendű, egyhéjú meleg tető. A vízszigetelés Sika 

PVC lemezzel készült. A hőszigetelésről nincs adat, de a legkisebb nyomószilárdságú, még 

alkalmazható hőszigetelés (AT-N 100) is alkalmas egy extenzív zöldtető terheinek a viselésére.  

A meglévő vízszigetelésre az alábbi rétegrendet építettük fel: 

 speciális termőközeg - 10 cm - 98 kg/m2 nedves tömeg 

 DIADEM VLF 300 szűrőréteg  

 DIADEM Dia-Drain szivárgó és vízmegtartó réteg, vastagsága 2,5 cm 

 DIADEM VLU 500 mechanikai védőréteg 

 meglévő vízszigetelés SIKA PLAN PVC 

Az összefolyó fölé egy műanyag kontroll akna került, amely helyettesíti a lombkosarat is. Az 

összefolyó köré 20 cm széles mosott folyami kavics elválasztó réteg került, a termőközeg teljes 

vastagságában. Az attikafal mentén ugyancsak 20 cm széles, mosott folyami kavics 

elválasztósáv készült. A folyami kavics és a termőközeg közé alumínium szegélyelem kerültek 

beépítésre. 

A növénytelepítést vegyes (min. 5 féle fajtát tartalmazó) Sedum nyesedék kiszórásával 

hajtottuk végre. A beállt növények nem igényelnek öntözést, tápanyag-utánpótlást, kivétel egy 

hosszabb (1 hónap időintervallumú) nyári szárazság esetén 2 hetente egyszer javasolt 

megöntözni a zöldtetőt. 

Ezek mellé egy „Kontrolltető2” került felépítésre, a meglévő tető rétegrendre egy 10 cm-es 

Roofmate XPS hőszigetelő hab került, valamint mechanikai védőréteg. A hőszigetelés 

hővezetési tényezője λ=0,035 (W/m2K). 
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1. ábra: A mérőkör teljes felépítése 

 
Forrás: saját szerkesztés 

Hőmérséklet mérés 

tK: Külső léghőmérséklet 

1.1 Zöldtető 

tZkf: Zöldtető külső felületi hőmérséklet 

tZköz:  Zöldtető közbenső felületi hőmérséklet 

tZbf: Zöldtető belső felületi hőmérséklet 

tZbl: Zöldtető belső léghőmérséklet 

1.2 Kontroll tető 

tKkf: Kontroll tető külső felületi hőmérséklet 

tKbf: Kontroll tető belső felületi hőmérséklet 

tKbl: Kontroll tető belső léghőmérséklet 

1.3 Kontroll tető2 (+10 cm-es hőszigeteléssel) 

t2Kkf: Kontroll tető külső felületi hőmérséklet 

t2Kbf: Kontroll tető belső felületi hőmérséklet 

t2Kbl: Kontroll tető belső léghőmérséklet 

Napsugárzás mérés 

I: Globális vízszintes napsugárzás intenzitás mérés 

IZ: Zöldtető visszasugárzás intenzitás mérés 

IK: Kontroll tető visszasugárzás intenzitás mérés 

I2K: Kontroll tető visszasugárzás intenzitás mérés 

3. Mérésadatgyűjtők 

NI1: Hőmérséklet adatgyűjtő 

NI2:  Napsugárzás adatgyűjtő 
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2. ábra: A zöldtető kialakítása 

 
Forrás: saját fotó 

 

2. Telepíthető növények 

 

A zöldtetők fajtája kétféle lehet. 

 intenzív 

 extenzív 

Az általunk felépített extenzív zöldtető az intenzívekhez képest könnyű szerkezetű, a 

talajréteg vastagsága kisebb, de 8-10 cm. Nem csak lapostetőkön, hanem alacsony és közepes 

hajlású tetőkön is alkalmazható. A vékony talajréteg miatt kisméretű, lágyszárú évelő növények 

telepítése ajánlott, amelyek a szélsőségesebb környezeti hatásokat (kemény tél, talajátfagyás, 

szárazság) is jól tűrik.  

A tetőfajta melletti döntés után az ültetőközeg helyes megválasztása is fontos volt, mivel a 

zöldtetők izolált természeti rendszerek. A Föld természetes talajtakarója biológiailag aktív, 

körforgásban lévő, állandóan megújuló egyensúlyi rendszer. Ezt az állapotot kell a zöldtetőnek 

is megvalósítani. Az ültetőközegnek stabilnak, jó víztartó és vízáteresztő képességűnek, 

könnyűnek, tápanyagokban gazdagnak, sterilnek gyomoktól, kórokozóktól mentesnek kell 

lennie. A legalkalmasabb a feladatra az ásványi anyagokat, szerves és szervetlen anyagokat 

egyaránt tartalmazó mesterséges keverék. 

 Az extenzív zöldtetők növényeinek a fent már említett szélsőséges feltételeknek kell 

megfelelni. Igen szűk a növényválaszték azokból a nővényekből, amik kielégítik a 

szárazságtűrési, a fagyállósági, és a kártevő ellenállósági követelményeket is. Alacsony 

növésűek, alacsony tápanyagigényű fajták a célszerűek. Szinte kizárólag a varjúháj-nemzetség 

fajai alkalmasak. 

A varjúháj-félék szinte az egész világon (kivétel Ausztrália és az Antarktisz) őshonosak. 

Képesek arra, hogy húsos leveleikben vizet raktározzanak, ezáltal a nagy szárazságokat is 

elviselik. 
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A telepíthető varjúháj-félék 20-25 cm-magasságúra nőnek meg, szélességük 30-50 cm. 

Kedveli a napfényt, júniustól augusztusig virágzik. Gyógynövényként is alkalmazható, teája 

fájdalomcsillapító hatású, serkenti az agyműködést, emellett sok más kedvező hatása van az 

emberi szervezetre. 

A kövirózsák is a varjúháj-félék családjába tartoznak. Eredetileg sziklafalakon, 

sziklagyepekben fordulnak elő. Leginkább a hibrid eredetű fajtáit alkalmazzuk, mert a 

Magyarországon található valamennyi faja védett. 

Jól telepíthetők a különböző kakukkfű fajok, a pázsítfűfajok közül a virágzó deres csenkesz. 

Gyakran előfordul, hogy különböző mohafajok is megtelepednek a tetőn. 

Elsődleges szempont, a műszaki és az ökológiai megfelelőség. Fontos, a megfelelő számú 

fajok és növénytársulások kiválasztása. A tetőn előbb utóbb kialakul egy ökológiai egyensúly, 

nekünk az extenzív zöldtetők esetén a telepítéskor kell beavatkozni, hogy ez az egyensúly hol 

alakul ki. Előbb utóbb a telepített növények mellett megjelenhetnek gyomok. Közbeavatkozni 

csak akkor szükséges, ha azok nemkívánatosak, vagy károsíthatják a tetőszerkezetet. Ha a 

zöldtető esztétikai funkciót is betölt, akkor célszerű többféle varjúhájat választani, ami 

változatosabb képet ad, esetleg más, színesebb szárazságtűrő növényeket (díszhagymákat), is 

érdemes telepíteni. 

A növényzetnek a városi levegő tisztításában is szerepet játszik, segít a CO2 megkötésében 

és az O2 termelésben. A lakóterületünk közelében a zöldfelületek növelése pozitív hatással van 

az élővilágra, a levegőtisztaságra.  

 

4. A mérési rendszerek 

 

Az energetikai vizsgálatokra egy mérési rendszer került kialakításra két mérési adatgyűjtővel.  

 

Hőmérséklet mérés 

A mérésekhez villamos elven működő kontakthőmérők kerültek alkalmazásra az 

adatrögzíthetőség miatt. 

A hőmérsékletmérő rendszerben 28 db hőmérsékletmérő került beépítésre. A zöldtető mérési 

körében a zöldtető külső felületi hőmérsékletét (tZkf) 3 db öntapadós Pt-100-as méri, egymástól 

25 cm-es távolságban elhelyezve. Elhelyezésre került a zöldtető és a meglévő tetőréteg közé 

(tZköz) szintén 3 db öntapadós Pt-100-as, szintén egymástól 25 cm-es távolságban, valamint a 

belső felületi hőmérséklet mérésére szintén 3 db (tZbf) öntapadós Pt-100-as kerül, egymástól 

25 cm-es távolságban elhelyezve. A mérési helyek alatt a belső térben 1db léghőmérséklet mérő 

is felszerelésre került (tZbl). A mérési helyek egy síkban helyezkednek el. 

A kontrolltető mérését szintén a külső felületen (tKkf) 3 db öntapadós Pt-100-as méri, 

egymástól 25 cm-es távolságban elhelyezve. Elhelyezésre került a kontrolltető belső felületi 

hőmérséklet mérésére szintén 3 db (tKbf) öntapadós Pt-100-as, egymástól 25 cm-es 

távolságban elhelyezve. A mérési helyek alatt a belső térben 1db léghőmérséklet mérő is 

felszerelésre került (tKbl). A mérési helyek itt is egy síkban helyezkednek el.  

A kültérbe 1 db külső hőmérséklet érzékelő kerül. 

A kontrolltető2 mérését szintén a külső felületen (t2Kkf) 3 db öntapadós Pt-100-as méri, 

egymástól 25 cm-es távolságban elhelyezve. Elhelyezésre került a kontrolltető belső felületi 

hőmérséklet mérésére szintén 3 db (t2Kbf) öntapadós Pt-100-as, egymástól 25 cm-es 

távolságban elhelyezve. A mérési helyek alatt a belső térben 1db léghőmérséklet mérő is 

felszerelésre került (t2Kbl). A mérési helyek itt is egy síkban helyezkednek el.  



 

 

IV. Fiatalok EUrópában Konferencia 

Pécs, 2017. november 24-25. 

Sopianae Kulturális Egyesület  

Tanulmánykötet 

 
 

180 

 

 

Napsugárzás mérés 

A mérésekhez Kipp&Zonen gártmányú CMP3 típusú napsugárzás-intenzitás érzékelő 

kerültek alkalmazásra árnyékolt kábellel, ezzel is csökkentve a mérés során a keletkező 

zavarokat. Az érzékelő analóg jelét (mV) fogadja az adatgyűjtő. 

Napsugárzás mérésre 4 db napsugárzás intenzitásmérő került a mérőkörbe, 1-1 db (IZ, IK és 

I2K) a három tetőfelület fölé úgy, hogy a tetőfelületek felé néz. Ezek feladata a tetőfelületek 

felől visszavert sugárzás mérése. Ezen kívül 1 db vízszintesen elhelyezett napsugárzás 

intenzitás mérő (I). Így a tetőfelületekre érkező vízszintes napsugárzásintenzitás értékéből 

kivonva a visszavert sugárzások értékét a tetőfelületek elnyelt sugárzás értékeit kapjuk, és 

vizsgálható annak a tetőfelületre, valamint az épületre kifejtett hatása. 

 

Hőáramsűrűség mérés 

Felületenként 3-3 db hőáramsűrűség mérő (qZ, qK, q2K) kerül beszerelésre a közeljövőben. A 

tervezett típus PHFS-09e Large Surface Area Heat Flux Sensor, nagyméretű felületérzékelővel, 

minimális rétegvastagsággal. A mérőeszközök a belső mennyezetre a mérendő felületekbe a 

vakolatba kerülnek beépítésre. 

 

1. táblázat Hukseflux Thermal Sensors PHFS-09e adatai: 

Vastagság 600 µm 

Mérete 84 cm2 

Érzékenység 70- mV/ Wcm2 

Működési hőmérséklet -50 -tól +120 -ig 

 

Az érzékelő kiváló érzékenységgel rendelkezik, amely megfelel a hőáramsűrűség mérésére. 

 

5. Mérésadatgyűjtő, vezérlő 

 

Az adatok rögzítését illetve a vezérlési feladatokat 2 db, már meglévő mérőeszközünk látja el.  

National Instruments gyártmányú építőelemes szabadon programozható adatgyűjtő és vezérlő 

rendszer, mely kiválóan alkalmas nagyobb rendszerek vizsgálatára, több érzékelő jeleinek 

fogadására. Az eszköz képes hálózati kommunikációra is, így távoli elérést biztosít helyi LAN 

hálózaton keresztül, akár az adatok kinyerése és beavatkozás is történhet az eszközön. Az 

eszközök képesek gyűjteni adatokat saját memóriára vagy egy számítógépre, amely számára 

biztosított a LAN hálózat elérése. Az eszköz saját memóriával rendelkezik, valamint önálló 

működésre is alkalmas, ebben az esetben nem szükséges külön PC-t kapcsolni az eszközhöz. 
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3. ábra: National Instruments FieldPoint mérésadatgyűjtő képe 

 

2 db NI FieldPoint rendszer (NI1, NI2) főbb elemei a hőmérséklet, hőáramsűrűség és a 

napsugárzás intenzitás adatgyűjtésre: 

Mindegyik rendszer 1 darab cFP-2220  - Ethernet és kommunikáció modul 256 MB RAM 

belső memóriával rendelkezik, de jelen esetben az egyszerűség és a biztonság kedvéért a mérés 

hálózaton keresztül történik, egy mérő PC gyűjti az adatokat. 

A hőmérsélket mérésére 2-2 db cFP-RTD-124 - 8 csatornás, 16-bit RTD modul (RTD, 

Ohms). A 28 darab Pt100-as ellenállás-hőérzékelő analóg jeleit alakítja digitális jellé, 

kimondottan erre a célra készült illesztő kártyán keresztül. 

A napsugárzás intenzitás mérésére 1-1 db cFP-AI-112 - 8 csatornás, 16-bit Analog bemeneti 

modul (mA, mV, V). Az 5 darab Kipp&Zonen gyártmányú CMP3-as napsugárzás-intenzirás 

érzékelő analóg jeleit (mV) alakítja digitális jellé. 

 

6. Mérőprogram 

 

A mérő és adatgyűjtő program National Instruments cég által kiadott LabView szoftverrel 

készült, mely grafikus felületű programozást tesz lehetővé. Programozás során külön 

alkalmazás készült a hőmérséklet, hőáramsűrűség és a napsugárzás intenzitás adatgyűjtésre, 

valamint a vízháztartás mérés, vezérlés adatgyűjtőre.  
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4. ábra: Az NI programozói felület

 
 

Az eszköz és a szoftver egyazon gyártó terméke, teljesen univerzális nagy pontosságú 

eszközökről van szó, ezért a programozásuk is elég bonyolult. A szoftver mérnököknek készült 

eredetileg, így előreprogramozott grafikus felületű modulokat tartalmaz, nem kell teljesen az 

elejéről kezdeni a programozást. A grafikus programozói felület nem a megszokott szöveges 

programozás, az egyes paramétereket egy grafikus blokk tartalmazza, melyeket vonalakkal 

kapcsolunk további előre elkészített funkció blokkokhoz. Alapjában véve 2 fő ablakban látjuk 

a programunkat, az egyik a használó számára is megjelenő grafikus felület, és a programozói 

grafikus felület, itt az egyes előre elkészített *.vi-okat vagyis blokkokat és a bemeneti 

araméterek blokkjait találjuk és ezek kapcsolatát.  
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5. ábra: Hőmérsékletmérés felhasználói felület 

 
 

A hőmérséklet mérés folyamatos, a 28 db felprogramozott hőmérsékletet a nap 24 órájában, az 

év 365 napján méri. A mérés indításakor beállítható, hogy a mintavételezés milyen 

időközönként történjen.  A mintavételi időt a mérés során 5 percre állítottam, hogy az esetleges 

változásokat tudjam az adatokból követni. A külső hőmérséklet, a közbenső és a belső 

hőmérsékletek 5 perc alatt nem, vagy csak kismértékben változnak, a felületi hőmérséklet az 

időjárási körülmények változásával 5 perc alatt is jelentősebben nem változhat. 

 

7. Összefoglalás 

 

A cikk foglalkozik a zöldtetők tervezési, kivitelezési kérdéseivel. Bemutatom a karon felépített 

mérőköröket, a hőmérsékletek, a hőmennyiség a napsugárzás intenzitások mérési rendszereit. 

A kutatásaim célja az összevont éves energiamérleg átfogó vizsgálata, valamint szabványos 

keretbe foglalni a zöldtető rétegeinek hőtechnikai ás energetikai tulajdonságait. Az 

eredményeket szeretném felhasználni a szabványok és a rendeletek számításának a 

pontosításához, valamint az épületek energetikai és hőtechnikai számításaihoz. 

Az első mérési adatok már rendelkezésre állnak, amelyek elemzését elkezdtem. 
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Menyhárt Zsolt19 

 

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉS HAZAI 

ÉS NEMZETKÖZI ASPEKTUSAI 

 

NATIONAL AND INTERNATIONAL ASPECTS OF CROSS BORDER 

COOPERATION 

 
ABSTRACT 

The development strategy, regional and subsidy policy of the European Union increasingly are being 

linked each other. On one hand the development resources has become high priority for all member 

states on the other hand it requires a different conceptual approach on sponsor side, on government side 

and on recipients side. The multilevel governance (MLG) is a model which is able to describe and 

analyze the so called government activity in the modern and changeable society. MLG focuses on the 

nature of the government and on the relation between stakeholders.  Nevertheless it has variable theories 

to be defined but essentially it is going about an adaptive cooperation method where the supranational 

level can directly contact with national and subnational levels (Regional authorities, Local 

administration). We emphasize this model is highly recommend to involve the local entities into the 

decision making. The model exists for almost a decade therefore it is possible to state some conclusions.  

This paper will try to enlighten the most important milestones of government referred to administrative 

burdens, development resources and democratic deficit.     

 

1. Bevezetés 

 

A területi kohézió a területek összekapcsolásának és a gazdasági tevékenységek 

koncentrációjának problémájáról, illetve ennek a problémakörnek, tulajdonképpen a 

széttagoltságnak a hatékony koordinációjáról, és az erre adható válaszok megtalálásáról szól. 

Az éghajlatváltozással, az árvizekkel, a biodiverzitás elvesztésével, a környezetszennyezéssel 

és az ingázással kapcsolatos környezetvédelmi problémák szintén határokon átnyúló jellegűek 

és összefogást igényelnek. Az éghajlatváltozás következtében valószínűleg nőni fog a minden 

régiót és országot különböző mértékben érintő szárazságok, erdőtüzek és árvizek gyakorisága. 

A határokon átívelő együttműködés fontossága azt gondolom, hogy elvitathatatlan, mégis a 

helyi és regionális kormányzati szintek gyakran korlátozottan hajlandóak részt venni ebben a 

fajta partnerségben. Különösen igaz ez az újabban csatlakozott Közép-és Kelet-Európai 

tagállamokkal kötött megállapodásokra.  

A tanulmányban az Európai Unió és a tagállamok közötti fejlesztéspolitikát, illetve annak 

területi operatív dimenzióját kívánom megvilágítani, kitérve a fennálló gyakorlati, eljárási 

anomáliákra és bemutatva a hatékonyabb területi alapú együttműködés megoldási 

alternatíváját. 

 

                                                           
19 Menyhárt Zsolt tudományos referens, III. éves doktori hallgató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államkutatási 

és Fejlesztési Intézet. 
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2. A neoinstitucionalizmus 

 

A neoinstitucionalizmus, mint ahogyan az elnevezése is rámutat, az institucionalizmus 

irányzatából nőtte ki magát. Célszerű tehát először ez utóbbiban elmélyülni, és megérteni annak 

eszköztárát és célrendszerét.  

Szeretném leszögezni, hogy ezen tanulmány keretében nem kívánok túlzottan a 

tudományfilozófia néhol nehezen érthető elméletiségében, bonyolult parafrázisaiban 

elsüllyedni, annyit rögzítenék az institucionalizmus tisztán elméleti alapú determinálása 

kapcsán, hogy egy olyan tudományos értelmezési keretről van szó, amely a tudomány által 

előállított végterméket, a tudást, intézményesült rendszerben produkálja. Ez az axióma 

vindikálja a tudományos társadalmon belül működő kutatóközösségek kutatási eredményeinek 

bizalmi elven nyugvó, egymás általi elfogadását és elfogadottságát. Könnyű belátni, hogy a 

modern kor tudományos szegmensei e nélkül a bizalmi „feltételrendszer” nélkül 

működésképtelenné válnának, hiszen az egyes kutatócsoportok és pláne az egyes kutató 

individuumok nem rendelkeznek ahhoz elégséges erőforrással, energiával és kapacitással, hogy 

minden egyes kutatási eredményt újra empirikus vizsgálat alá vegyenek, vagy az egyes 

bizonyítási lépéseket újra és újra elvégezzék.1  

Az institucionalizmus tulajdonképpen a politikai gazdaságtani filozófiából kinőtt 

irányzat. Célja és módszere, „feltárni azokat a folyamatokat, amelyek során a struktúrák – 

ideértve a sémákat, szabályokat, normákat és rutinokat – a társadalmi magatartás meghatározó 

irányelveivé válnak”.2 Az institucionalizmus központi motívuma a stabilitás és a rend, szemben 

a konfliktussal és a változással, vagy másképpen fogalmazva a folytonosság szemben a 

változással.3 

Az intézményi átalakítások, reformok kétféle módon érvényesíthetik hatásukat: a 

beágyazott társadalmi közegben és közpolitikai folyamatokra hatva. Az új institucionalizmus 

négy irányzata ezekre reflektálva a fejezetben kerül bemutatásra. 

Kaiser Tamás sokat idézett könyvében úgy fogalmaz „az új institucionalizmus 

nézőpontjából a formális intézmények nem semleges arénák, hanem autonóm politikai entitások 

miután egyes szocietális csoportok és szereplők számára befolyást és hozzáférést biztosítanak 

a politikai folyamatok befolyásolása érdekében”4 

Kaiser az alábbi kategóriák felállítását végezte el, a minősítési besorolás során elsősorban 

az intézményi felfogás karakterisztikáját alapul véve: 

 

2.1. Racionalista institucionalizmus 

 

A racionalista institucionalizmus modellben a fontosabb (politikai) szereplők instrumentálisak, 

haszonmaximalizálásra törekszenek. Ez a modell remekül szemlélteti és érzékelteti a 

közpolitika-alkotók motivációs tényezőit, azonban hátránya, hogy figyelmen kívül hagyja a 

nem instrumentális elemeket, tehát túlzottan célorientált és nem képes szempontként kezelni a 

szociális vagy meritórikus megoldásokat, elképzeléseket.  

A másik kifogás az individualista értékszemlélet, ami a már említett haszonmaximalizálás 

kizárólagos fontosságának hangsúlyozásával van összefüggésben.   
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2.2. Szociológiai institucionalizmus 

 

A döntéshozatalban részt vevő aktorok viselkedését informális normák és szokások is 

manipulálják. Vagyis ez az elmélet figyelembe veszi a szimbólumrendszereket, az erkölcsi 

motívumokat, és morális-kognitív mintákat, továbbá a tradicionális szokások szövevényes 

hálózatának hatásait.5 Ebben az értelmezésben az intézmények befolyásolják a szereplőket 

világról alkotott képét, ahogy Kaiser fogalmaz, konstituálják a szereplőket.6 Azonban 

hiányossága ennek a kissé leegyszerűsítő szemléletmód, tudniillik arra a nagyon is valóságos 

és gyakran bekövetkező esetre nem ad választ, miszerint az újonnan létrejövő vagy átalakított 

intézmények hatalmi versengést indíthatnak el, ami a szocializációs funkciókat (kulturális 

attitűdök, szerepfelfogások, szimbólumok, normák)7 kitérítheti eredeti pályájukról.   

 

2.3. Történeti institucionalizmus 

 

Hasonló a racionalista megközelítéshez a történeti institucionalizmus, de egyaránt magában 

foglalja a formális szabályokat és operatív stratégiákat, valamint az informális intézményeket. 

Ez az irányzat arra a korrelációs összefüggésrendszerre hívja fel a figyelmet, hogy az 

intézmények bizonyos csoportja történeti síkban egy hosszabb periódus eltelte után maguk is 

formálják megalkotóik magatartását. Kulcsdefiníciója az ún. „útfüggőség” (path dependence), 

ami az intézmények történeti fejlődése során akarva-akaratlanul megjelenő hatalmi 

aszimmetriák és nem szándékolt hatások bekövetkezésének eredménye. Az „útfüggőség” 

egyébként a vezetéselméletek klasszikus irányzata, ami röviden összefoglalva arról szól, hogy 

a látszólag jelentéktelennek tűnő, véletlen tényezők láncolata miként alakítja ki egy-egy 

szervezet életében a fő irányokat. Ami a hátránya, hogy a folyamatos pozitív visszacsaatolások 

gyakran elkényelmesítik a szervezetet, és a benne dolgozókat, ezáltal a „(meg)szokás hatalma” 

a már bevált szokásokat és tradíciókat jó megoldásként tünteti fel. 

A neoinstitucionalizmusnak létezik egy másik csoportosítása is, amely az 

intézményesülést a politika és a piac közötti viszonyok alapján analizálja. Torma András 

leszögezi, hogy „nem igaz, hogy önző érdekek kizárólag a piaci intézményekben jelennek meg, 

mint ahogyan az sem igaz, hogy a közintézmények csak a hatalmi viszonyokra koncentrálnak.”8 

Ez a kijelentés tehát nem jelent egyebet, mint hogy a piaci szereplőkre jellemző önös érdekek 

intézményi szintű kifejeződése a közszférában is tetten érhető. Ezen elmélet az institucionalista 

kategorizálást szociológiai és gazdasági értelemben tartja megvalósíthatónak.   

Azonban megállapítható, hogy az új intézményesülés (neoinstitucionalizmus) csak 

korlátozottan alkalmazható a közintézmények esetében, mivel azok működését olyan jogi, 

szociális, kulturális és morális tényezők is befolyásolják, amelyek kívül esnek a teória 

vizsgálódási hatókörén.9 Az aurea mediocritas megtalálása éppen ezen oknál fogva újabb 

strukturált gondolatok megalkotására sarkallta a témában kutatókat.  

Ha a gyakorlatban vizsgáljuk meg a modellt, például a régió-megye közötti vitában, azt 

látjuk hogy az intézmények történeti beágyazottsága is determináló tényező. Magyarországon 

különösen erős a történelmileg és tradicionálisan fennálló megyei szintű államigazgatási 

rendszer. A NUTS2 statisztikai területi egységek, a régiók éppen a megyék ellenállása és 

„hatásköri féltékenysége” miatt nem tett nagy népszerűségre a középszintű döntéshozók 

körében.  
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2.4. Diszkurzív institucionalizmus 

 

Az új-vagy neoinstitucionalista megközelítések legújabb irányzata az ún. diszkurzív 

institucionalizmus, ami egyrészt a szociológiai institucionalizmushoz áll a legközelebb, 

másrészt az MLG által fémjelzett elméleti interpretációs mezőben mind radikális, mind 

inkrementális módon képes változásokat indukálni. E dichotómia azt foglalja magában, ami 

alapján sem egy rövid időtávú, dinamikus fejlődés, sem pedig egy fokozatos intézményi 

evolúció nem tud dominánssá válni.10 Ami a kulcs ennél a modellnél, - és ezáltal leginkább a 

szociológiai institucionalizmushoz közel álló karakterjegyeket állapíthatunk meg – hogy a 

változások belső természetére és dinamikájára helyezi a hangsúlyt, amikor magyarázatot keres 

arra, hogy a társadalom egyéni és kollektív szereplői hogyan és miért kezdeményeznek 

intézményi változásokat, a lakosság pedig milyen feltételek mellett mutat készséget azok 

elfogadására.  

A diszkurziós elem ebben a fogalompárban a közéleti, illetve társadalmi hatást 

reprezentálja, mely abban csapódik le, hogy a közfelfogás és a közbeszéd szorosan 

összefonódik az intézmény belső értékrendjével és olyan kommunikációs szereplői státusszal 

ruházza fel, ami kölcsönhatást eredményez a társadalom polgári értékrendje és a szakmai 

professzió között.  

 

3. A határon átnyúló együttműködés európai evolúciója11 

 

Az Európai Unió integrációtörténetét visszakövetve a kezdetekig kirajzolódik az integráció 

elmélyülésének története, amit az alábbi – a gazdasági integráció kiteljesedését jelentő - 

mérföldkövekben jelölhetünk meg: szabadkereskedelmi övezet, vámunió, közös piac, 

gazdasági unió, teljes gazdasági integráció.12 

Az Európai Ombudsmani Hivatal állásfoglalása szerint, melyet a helyes közigazgatási 

magatartásról szóló kódexben fogalmaztak meg: “maladministration occurs when a public 

body fails to act in accordance with a rule or principle which is binding upon it.”13 Ez annyit 

jelent, hogy hivatali anomáliák abban az esetben keletkezhetnek, ha egy közintézmény nem 

követi tudatosan az előírt szabályokat és normákat, melyek kötelező érvényűek volnának. 

És tulajdonképpen itt elérkezünk a fejezet címéhez, a határon átnyúló együttműködések 

EU-n belüli evolúciós aspektusához.14 Miért is fontos, hogy az európai tagállamok egymással 

ne csak az uniós csatornákon és a nemzetközi szerződésekből fakadó bilaterális 

megállapodásaikon keresztül működjenek együtt?  

Ennek egyik legeklatánsabb példája az ún. Európai Közigazgatási Tér, ami expressis 

verbis tulajdonképpen nem is létezik, mégis fontos kapocs a tagországok közigazgatása és a 

standardizált konvergencia irányába. 

Amiként Boros Anita tanulmányának bevezetőjében megállapítja: „Az európai 

közigazgatási eljárásról szóló jogszabály fokozná az  Unió legitimitását, növelné a  polgárok 

uniós igazgatásba vetett bizalmát, és  egyben erősítené a  nemzeti közigazgatási jogszabályok 

spontán közeledését, ennek megfelelően pedig az integrációs folyamatot, előmozdíthatná 

az együttműködést és a bevált gyakorlatok cseréjét a nemzeti közigazgatások és az EU 

igazgatása között.”15 
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1. ábra: ETT-k Európában 

Figure 1: EGTCs in Europe 

 
Forrás: egtc.kormany.hu 

 

3.1. Az Európai Területi Társulások 

 

Az Európai Területi Társulások (a továbbiakban: ETT) az európai területi együttműködési 

csoportulások újragondolásából jött létre, valójában egy szisztematizáltan újrastrukturált 

keretrendszert lefektetve a részvételre hajlandó partnerek számára.  

Az integrált területfejlesztési politika újszerű megközelítés első transznacionális szintű 

alkalmazását az 1996-ban elindított INTERREG II.C. elnevezésű közösségi kezdeményezés 

példázza az EU-ban. A kezdeményezés keretében a tagállami együttműködés közösen 

kimunkált programok alapján három fő támogatási körnek megfelelően létesül: transznacionális 

területfejlesztési együttműködés hét kooperációs területen, megelőző árvízvédelem két 

programrégióban, valamint aszálykár elleni óvintézkedések négy országos támogatási 

programban. Ezenfelül négy együttműködési területen transznacionális kísérleti akciók is 

folynak az Európai Regionális Fejlesztési Alap 10. cikkével egyezően. A 10. cikk kimondja: 

„Az ERFA által társfinanszírozott olyan műveleti programoknak, amelyek a(z) 1303/2013/EU 

rendelet 121. cikkének 4. pontjában említett természeti hátrányokkal érintett területekkel 

foglalkoznak, külön figyelmet kell fordítaniuk az ilyen területek sajátos nehézségeire.” 

A fenti programok által lefedett földrajzi területek a résztvevő országok közötti kimerítő 

tárgyalások eredményeképpen alakultak ki. Bizonyos területeken az EU-n kívüli országok is 

részt vesznek a programban. 

Az ETT céljait, illetve az általuk ellátott feladatokat figyelembe véve az alábbi három 

típust különböztethetjük meg:16  

 

3.1.1. Programirányító ETT 

 

Az ERFA, az ESZA és a Kohéziós Alapból társfinanszírozott, valamint az Európai 

Szomszédsági Eszközből és Előcsatlakozási Eszközből támogatott területi együttműködések 

esetén az Európai Bizottság kifejezetten ösztönzi, hogy az irányító hatósági funkciókat az ETT-

k töltsék be. Jelenleg egy irányító hatósági feladatokat is ellátó ETT működik az Európai 

Unióban, ez a francia, német, belga és luxembourgi tagállami részvéttel működtetett 
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INTERREG Grande Région vagy németül Großregion. Az objektív célok között szerepel a 

közjogi alapokon működő és a versenyszféra szervezeteinek határmenti együttműködése a határ 

mindkét oldalán, a határhoz köthető jogi és gazdasági akadályok csökkentése, és természetesen 

a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítése.  

Az említett példánál maradva az irányításra, és a pénzügyi finanszírozásra fókuszáló 

partnerségi kapcsolat az alábbi négy prioritási tengely köré szerveződik: 

1. Az integrált munkaerőpiac fokozottabb fejlesztése, a fizikai mobilitás és a (szak)képzés 

támogatásával.  

2. A környezet fejlesztésének támogatása a Grande Région határmenti térségben. 

3. Az életkörülmények javítása a határrégióban. 

4. A versenyképesség és a „bevonzóképesség” növelése a térségben elsősorban a kutatás, 

innováció és gazdaságfejlesztés révén.    

Magyarország – ahogy korábban is szó volt róla – aktív részese és alakítója az ETE jellegű 

együttműködéseknek. Azt is megvizsgálták a programozási időszak kezdetén, hogy van-e 

lehetőség programirányító társulás létrehozására a partnerországokkal. Kétszintű megoldás 

került kidolgozásra, az ún. ETT light szerint a programban résztvevő két vagy több 

partnerország alapítaná meg az ETT-t, ezáltal az irányító hatósági (IH) és titkársági feladatok 

közös felügyeletű és tulajdonú üzemeltetés mellett működnének. A Közös Monitoring Bizottság 

(KMB) funkciója elkülönült maradna, ezzel kvázi a konrollfunkciót megtartaná.  

Az ETT advanced egy bátrabb konstrukció, ahol a programterület megyéi, valamint a 

releváns minisztériumok alapítanák az ETT-t. Az IH feladatokat az ETT igazgatója, míg a KMB 

feladatait az ETT közgyűlése látná el. 

 

2. ábra: ETT-k a magyar határ mentén 

Figure 2: EGTCs at the Hungarian borders 

 
Forrás: egtc.kormany.hu 

 

3.1.2. Pályázó ETT 

 

Az ETT-k legfontosabb céljukként gyakran a különféle együttműködési projektek kidolgozását 

és megvalósítását tűzik ki. A projektek elnyerésénél előnyt élvez az ETT konstrukció, mivel a 

közös tervezés, közös végrehajtás és határon átnyúló hatás feltételeit szimbiózisban teljesíti, 

szemben például az önállóan induló településekkel. 
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Ami az ETT-k szakmai „profilját” illeti, igencsak változatos képet mutatnak, de 

megállapíthatjuk, hogy többségük szakpolitikák kidolgozásához és stratégiai tervezéshez 

kapcsolódó kezdeményezésekkel foglalkozik.  

A magyar ETT-k a magyar-szlovák, a magyar-román illetve magyar-szerb határon átnyúló 

együttműködési programokban pályáztak sikerrel. Ezek a pályázatok főleg a turizmus 

fellendítését és az infrastruktúra fejlesztését szolgálták.  

Az ETT működési formában megvalósuló projektek közül kiemelendő a Pons Danubii 

EGTC. A hivatalos bejegyzésére 2010. december 15-én került sor, ami által a 15. hivatalosan 

bejegyzett EGTC az Európai Unióban, és célja a megkülönböztetés mentesség, annak 

érdekében, hogy a helyi szereplők a határon belül és a határ mindkét oldalán ugyanazon 

lehetőségekkel bírjanak. Az Európai Unió társfinanszírozásában, területi együttműködésben 

megvalósuló programok végrehajtása révén, a jogi személyiség előnyeit kiaknázva megvalósult 

bicikliút hossza a szlovákiai szakaszon (Komárom-Gúta): 17,324 km. A bicikliút hossza a 

magyarországi szakaszon (Monostori erőd): 1,100 km. 

A Pons Danubii csoportosulás tagjai:17 

 Magyarország: Komárom, Tata, Kisbér, Oroszlány 

 Szlovákia: Komárom (Komárno), Gúta (Kolárovo), Ógyalla (Hurbanovo) 

 

3.1.3. Határon átnyúló szolgáltatást nyújtó ETT 

 

Ahogyan az elnevezése is mutatja, ez az ETT-típus szolgáltatásnyújtási tevékenységet 

végez határon átnyúlóan. Bár tagállamonként eltérhet az ETT-k feladat-és hatásköre, 

általánosan elmondható, hogy az alapító szervezetek hatásköréből származtatható, az 

odatartozó feladatellátás ruházható át. Magyarországon a helyi-és megyei önkormányzatok 

esetében ez a kötelezően ellátandó és önként vállalt feladat-és hatáskört jelenti.  

Természetesen az EGTC-k (ETT-k) szerves fejlődéséhez hozzátartoztak az inkompatibilis 

elemek, például nem ugyanazt a jogi tartalmat értették a tagállamok, különböznek a helyi és a 

területi szintek státusza, késett a nemzeti implementációs és nem tartották be az ETT-k 

alapításakor a 3 hónapos jóváhagyási időt sem. A Bizottság ezért 2012 márciusában módosító 

javaslat-csomagot terjesztett elő, kibővítette a tagság alanyi körét és bevezette az ún. 

hallgatólagos jóváhagyást. 

 

4. Konklúzió 

 

A közpolitika-alkotás során különböző aktorok különböző intenzitású részvétele a jellemző. A 

határmenti térségek és a határon átnyúló együttműködések sikerességének záloga az új típusú 

és modern szemléletű intézményi megközelítés. Ennek szellemi háttere lehet a 

neo(új)institucionalizmus diszkurzív ága, természetesen a korábbi modellek tanulságaira 

építkezve. 

Ha analitikus problémaként kezeljük a fentiekben leírtakat, és az EU-t mint globális 

szereplőt tekintjük, az európai határok térségi és határokon átnyúló együttműködése reális 

kooperációs alternatívát jelenthet a jövőben is. Azonban ezen eset előtérbe helyezése vindikálja 

az intézményi mellett a humánerőforrás adaptív flexibilitásának kiépítését is. Ennek a 

folyamatnak nem egyik napról a másikra kell lezajlania, organikus és alulról fejlődő 

igényrendszer stimulálhatja a leghatékonyabban. A tanulmányban csak érintettük az Európai 

Közigazgatási Tér jelenségét, illetve az eurorégiók struktúráját.  



 

 

IV. Fiatalok EUrópában Konferencia 

Pécs, 2017. november 24-25. 

Sopianae Kulturális Egyesület  

Tanulmánykötet 

 
 

192 

 

Nyugat-Európában számos jól működő megoldás létezik a gyakorlatban, a már említett 

kórházi (köz)szolgáltatás mellett oktatási és közlekedési együttműködésre is találunk jó példát, 

jó gyakorlatot. Ezen megoldások továbbgondolása a közpolitika-alkotás merőben újszemléletű 

hozzáállását eredményezheti, feltételezve persze a másik – döntéshozói – oldal fogékonyságát 

is a reformok irányába. 
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Mogyorósi Renátó Manuel20 

 

OROSZORSZÁG HELYE A NAP ALATT – AZ UKRAJNÁÉRT VÍVOTT 

GEOPOLITIKAI SAKKJÁTSZMA HÁROM SZINTJÉNEK ELEMZÉSE 
 

RUSSIA’S PLACE IN THE SUN – EXAMINATION OF THE THREE LEVELS OF THE 

GEOPOLITICAL CHESS GAME FOR UKRAINE  

 

ABSTRACT 

 
After the fall of the Soviet Union a new Chapter has opened in the history of Russia. What possibilities 

did the foreign policy of said country have? Which direction did Ukraine take after becoming 

independent? What characterised the Moscow-Kiev relationship?  Why was it important for the 

corrected Russian foreign policy to block the expansion of NATO and the European Union in Eastern-

Europe? What were their possibilities and why did they decide to intervene and annex Crimea? How did 

the foreign policy of the USA after 1991 influence the Russian mentality? This study examines the 

Eastern Ukrainian crisis which escalated in 2014 on three levels. It talks about the Ukrainian and Russian 

internal affairs, the main reasons for correction and shifts of directions, and the relations between the 

two countries. We also need to research why the escalation of the conflict was inevitable. We need to 

take a look at a third dimension here, which is geopolitical dimensions. Examining the Russian reactions 

to the American challenges after the fall of the bipolar system and exploring alternatives. 

 
1. Bevezető 

 

„A Szovjetunió, mint a nemzetközi jog alanya, s mint geopolitikai realitás megszűnik létezni”1 

– tudatta a világgal az orosz és az ukrán elnök, valamint a fehérorosz parlament elnöke 1991. 

december 8-án. Gorbacsov december 25-i lemondásával formálisan is beszüntette működését 

69 év után „A Nagy Oroszország kovácsolta frigy”: a Szovjet Szocialista Köztársaságok 

Szövetsége.2 A hidegháborút ezzel az Amerikai Egyesült Államok nyerte, így, kezdetben 

vetélytárs nélkül maradva egyetlen szuperhatalomként működött tovább. A fegyverkezési 

versenyt elviselni képtelen, egyre inkább rogyadozó lábakon álló, éveken át agonizáló eurázsiai 

birodalom megszűnésével olyan hatalmi vákuum keletkezett a térségben, amelyet lassan más 

szereplők kezdtek el betölteni.  

A szovjet kolosszus leomlásakor aligha gondolhatta volna bárki is az eufórikus 

pillanatokban, majd az azt követő „kis orosz szmuta”3 időszakában, hogy valaha is képes lesz 

újra talpra állni és megpróbálkozik elvesztett és feladott befolyásának visszaszerzésével. 

Negyedszázad alatt azonban nagyon sokat változott a világ, hiszen új szereplők jelentek meg a 

színpadon, s ők is, mint a huszadik században a vilmosi Németország, helyet követeltek és 

követelnek maguknak az alatt a bizonyos nap alatt, csakúgy, mint Oroszország, aki azonban túl 

sok időt töltött a körön kívül. Amíg „ki volt kapcsolva” az elitből, korábbi pozícióit mások 

kaparintották meg, és mérhetően kevesebb potenciállal bír a jövőre nézve, mint pl. Kína, aki az 

egyik csendes trónkövetelő szerepében mutatkozik, és az első számú hatalom fő kihívójává 

vált.4 Az Egyesült Államok sem lett gyengébb ellenfél, annál az asztalnál tehát igencsak nehéz 

                                                           
20 Mogyorósi Renátó Manuel földrajz-történelem szakos hallgató, Pécsi Tudományegyetem, 
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feladat újfent befolyásosabb helyhez juttatnia Putyinnak Oroszországot, tudván azt, hogy már 

túl közel van a falhoz, és valószínű, hogy a krími annexiónál már neki is ütközött egyszer. 

Jelen értekezésben geopolitikai sakkjátszma alatt kizárólag az USA (és valamilyen szinten 

az Európai Unió), valamint az Oroszországi Föderáció közötti versengést értem, amely nulla 

óránál; a szovjet fejezet befejezését követően, és a jelcini nyitánnyal indult el. Vizsgálódásaim 

végpontja a Krím-félsziget megszállása/bekebelezése/visszacsatolása/hazatérése (a felek eltérő 

véleményétől függően több ellentétes kifejezés is leírja ugyanazt az aktust), amely kiváló 

bizonyossága annak, hogy az orosz medve visszavonhatatlanul átlépett egy olyan – nyugati 

szemmel nézve – fontos határvonalat, amelyre 1991-ben reálisan senki sem gondolhatott. A 

nagyhatalmi igények elméleti síkon való megjelenését követően, valamint a diplomáciai 

fegyverrel való próbálkozások után Putyin ezzel az ominózus eseménnyel végtére is a tettek 

véres mezejére lépett.5 

A szovjet felvonás végét követően tiszta lap kezdődött az oroszok történelmében. Mit várt 

a világ az új Oroszországtól ezután? Milyen útkeresés jellemezte az ország külpolitikáját? 

Milyen irányt vett a volt Ukrán Tagköztársaság a függetlenné válást követő eufória, majd a 

kijózanodás után? Mi jellemezte Moszkva és Kijev kapcsolatát? Miért olyan nehéz a szakítás? 

Mit jelent Putyinnak Ukrajna? Miért volt fontos a korrigált orosz külpolitikai vonalnak a NATO 

és az EU keleti terjeszkedésének megakadályozása? Miként tekintett a Kreml a 2014-es ukrán 

eseményekre? Milyen lehetőségei voltak és miért döntöttek Krím annektálása és a katonai 

beavatkozás mellett? Milyen szerepet játszott az orosz mentalitásban az Egyesült Államok 

1991-et követő külpolitikája? Jelen tanulmányomban ezekre a kérdésekre keresem a válaszokat. 

Az USA és Oroszország közötti játszma jelenlegi „áldozata” – ez is csupán nézőpont kérdése! 

– Ukrajna, ezért e konfliktus példáján keresztül kívánom bemutatni az elmúlt negyedszázad 

eseményeit.  

A 2014-ben eszkalálódó kelet-ukrajnai krízis előzményeit három szinten fogom 

megközelíteni, és e szinteken keresztül fűzöm majd fel a felmerülő kérdésekre adandó 

válaszokat. Mindenképpen foglalkozni kell az orosz és az ukrán belpolitikai folyamatokkal és 

fordulatokkal, a korrekciós kísérletek és az irányváltások főbb okainak feltárásával, ezt 

követően a két állam közti kapcsolatrendszerrel, a főbb fordulópontok és jellemzőik felmérését 

követően meg kell fejteni azt is, hogy a konfliktus eszkalációja miért volt elkerülhetetlen. Itt 

meg kell jelenítenünk egy harmadik dimenziót is, ez pedig nem más, mint a már emlegetett 

geopolitikai színtér, a bipoláris világrendszer bukását követő amerikai kihívásokra adott orosz 

válaszok értelmezése, a lehetséges alternatívák felmérése.  

Értekezésemben a főbb összefüggések összefoglaló jellegű, ok-okozati viszonyokon 

alapuló bemutatására törekszem. A téma sokrétűsége miatt mindenképpen szükséges egy 

elméleti összefoglaló-bevezető, amit a későbbiekben egy-egy részkérdés tárgyalása követhet, a 

most közlésre kerülő keretbe ágyazva. Nem célom tehát a jelenleg is tartó kelet-ukrajnai 

krízis/polgárháború6 megítélése, illetve elemzése, a jövőbeli kilátásokkal kapcsolatban is csak 

érintőlegesen foglalkozom. A tanulmány célkitűzése, hogy a helyi, a regionális és a geopolitikai 

dimenzió keretében felvázoljam a konfliktust megelőző negyedszázad – e munka számára – 

releváns eseményeit. 

 

2. Tabula rasa után – a Jelcin-féle Oroszország kihívásai az évezred utolsó évtizedében 

 

A következőkben részletesebben szükséges kitérni a kilencvenes évek eseményeire, hiszen csak 

ennek tükrében értelmezhetőek igazán azok a változások, amelyek az ezredforduló után 
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bekövetkeztek. Ez volt az az elvesztegetett évtized Oroszország számára, amely során a 

jogelődje bukását követő hatalmi űrt folyamatosan betöltötték helyette mások. A hajdan volt 

dicsőséges Oroszország hatalmi palettán korábban elfoglalt helyének visszaszerzése egyrészt 

pont az ebben az időszakban bekövetkezett jelentős átrendeződések miatt tűnik kilátástalannak. 

(Másrészt pedig a várható jövőbeli tendenciák miatt, amellyel azonban egy másik tanulmány 

foglalkozhat a későbbiekben.) 

A szovjet államkeret egyfajta továbbélését volt hivatott szolgálni a Független Államok 

Közösségének megalapítása az orosz-belarusz-ukrán tandem részéről, melyhez 1991. december 

21-én, Almatiban további kilenc egykori tagköztársaság csatlakozott.7 A Szovjetunió 

felbomlásával beállt az ún. nulla óra, kezdetét vette az önálló Oroszország jelenkori története. 

Nagy kérdés volt, hogy miként fog viszonyulni az új állam a szovjet örökséghez, és milyen 

irányt fog venni az egypólusú világrendben. Meg kellett alkotnia önmagát és viszonyrendszerét 

a nyugati értékekhez. Ez példa nélkülinek számított, hiszen az ország korábbi történetében a 

nyugati modell adaptációja valójában sohasem volt sikeres a fennálló körülmények, főként az 

orosz különutasság miatt. A múltbéli rossz tapasztalatok azonban a kezdeti időszakban nem 

kerültek előtérbe, hiszen egy sikertörténetet próbáltak kreálni a döntéshozók. Az illúziókba 

kapaszkodó hurráoptimizmus revíziója azonban elvezetett oda, hogy megpróbálták levonni a 

múlt tanulságait, ezzel pedig óhatatlanul is törés keletkezett a rövid ideig egységes hatalomban, 

és ellentétes irányzatok hódítottak teret. 

A társadalomnak egy permanens válsággal kellett megküzdenie, Deák András 

egyenesen a kis orosz szmuta időszakának tartja a nyolcvanas-kilencvenes éveket.8 Nyilvánvaló 

volt, hogy a kiüresedő kommunista ideológiával és a szocializmus fenntarthatatlanságával 

szakítani kívántak, korántsem volt azonban egyértelmű, hogy milyen irányt vegyen az ország. 

Adaptálja-e a nyugati piacgazdaságot és csatlakozzon a nyugathoz, vagy próbálkozzon egy 

sajátos, különutas politikával? A nyugati hagyományoknak a történelmi fejlődés 

eredményeként nem volt túl erős táptalaja, de a különutas teóriának sem voltak egyértelmű 

irányai, mikéntjei.9 Oroszország tehát kereste a helyét a megváltozott világban, különböző 

lehetőségeket próbált ki, melyeket a külpolitikán keresztül célszerű megvizsgálnunk. Belső és 

külső körülmények együttes befolyása indukálta a különböző próbálkozásokat, korrekciós 

kísérleteket, valamint irányváltásokat. 

A fő kérdés az volt, hogy integrálódjon-e az ország a nyugati világba és tagja legyen-e 

az Európai Közösségnek és a NATO-nak, vagy egy önálló, civilizációs alapokon nyugvó 

centrumot építsenek-e ki.10 Kezdetben az atlantista tábor hangja volt erősebb, a kedvezőtlen 

gazdasági, társadalmi, valamint külpolitikai körülmények és fejlemények azonban elvezettek 

az ellentábor bázisának növekedéséhez és túlsúlyba kerüléséhez. 

Az atlantista orientáció szerint törekedni kellett volna a konfrontáció-mentességre, a 

fegyveres erőszakot el kellett volna vetni a külpolitikai eszköztárból, békés egymás mellett élést 

vizionált. A hivatalos kozirjevi külpolitika is e jegyeket mutatta. Ezzel szemben hamarosan 

megjelent az eurázsiai koncepció, mely kételkedett az ifjúliberális körök azon 

meggyőződésében, mely fájdalommentesen és igen hamar képzelte el a piaci viszonyok 

megteremtését és az európai integrációhoz való csatlakozást. Nélkülözhetetlennek tartották az 

önálló nagyhatalmi mozgástér meglétét, amit egy külön erőcentrum létrehozásával tartottak 

kivitelezhetőnek, ráadásul évtizedes átmenettel számoltak, miközben szabad kezet akartak 

biztosítani maguknak. A két koncepció egyik legfontosabb sarokköve tehát a nyugathoz való 

viszonyulás kérdése volt. 
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Borisz Jelcin eleinte feltétlen nyugatbarát kijelentéseket tett, a kezdeti eufórikus 

meggyőződés azonban hamar elvezetett az első kijózanodáshoz, ami magával hozta az Egyesült 

Államokat fontos szövetségesnek mondó nyilatkozatok korrigálását is. Az első éveket jellemző 

„nyugati romantika” időszakában a FÁK térséggel nem, az USA-val viszont annál inkább 

foglalkoztak a külpolitika irányítói.11 

További törésvonalat jelentett a két fél között a volt tagköztársaságokhoz fűződő 

viszony. A hivatalos külpolitikai kurzus teljesen ki kívánt vonulni a térségből, és az ott 

kirobbanó konfliktusokba sem akart beavatkozni, az eurázsiai koncepció pártján állók ezzel 

szemben az orosz nagyhatalmiság zálogát látták abban, hogy képes-e kontrollt gyakorolni a 

térség felett Oroszország. Számukra ez a világpolitikában és a nagyhatalmak hierarchiájában 

elfoglalt pozícióról szólt. Véleményük szerint meg kell teremteni ebben a térségben az orosz 

hegemóniát, ez is egyfajta pufferzóna ugyanis, amelyre szüksége van egy önálló centrumnak. 

Ennek nyílt deklarálást szolgálta volna az ún. orosz „Monroe-elv”, attól tartottak ugyanis, hogy 

a learatatlan babérokat más szeretné majd megkaparintani. Az elv szerint erre az ún. közel 

külföldre való nyugati behatolás, vagy befolyásszerzés Oroszország ellen való fellépést jelent.12 

E meggyőződés később nyíltan meg lett sértve a színes forradalmak győzelme során. 

A gyenge világgazdasági pozíció miatt a militarizmust felváltó diplomáciai fegyver 

hatékonysága igencsak megkérdőjelezhetővé vált, ami a kozirjevi külpolitika eszköztárát illette. 

A hivatalos vonal hamar felismerte maximális lehetőségeit, már 1992-ben önmagukat 

középhatalomnak minősítették, ami magában hordozta a globális szerepre törekvő igények 

marginalizálódását.13 Oroszország csupán katonai szempontból minősült nagyhatalomnak, 

gazdasági lehetőségeit tekintve már 1991-ben középhatalomnak számított, 1998-ra pedig az 

orosz GDP gyakorlatilag megfeleződött, amit egy államcsőd is tetézett.14 A folyamatos 

recesszió a társadalmat is érzékenyen érintette, hiszen a középosztályt megtestesítő értelmiségi 

réteg jelentős mértékben visszaszorult.15, 16 

A társadalom is igen megosztott volt azzal kapcsolatban, hogy milyen keretbe ágyazva 

képzelik el hazájukat. Öt évvel a Szovjetunió kimúlása után még mindig a válaszadók negyedét 

tette ki azoknak az aránya, akik a kommunista időket kívánták visszahozni, nagyjából 

ugyanennyien egy sajátos berendezkedésű államot kívántak teremteni, és az európai 

piacgazdaságon alapuló állam koncepciója is csak a megkérdezettek harmadának volt vonzó.17 

A bizonytalanság tehát nem csupán az elit körében volt megfigyelhető, ez ugyanis leképeződött 

a társadalom egészére is. 

Az ún. koraérett atlantizmus megnyilatkozásaival igyekezett bizonyítani azt, hogy 

Oroszország nem a Szovjetunió, az örökséggel való teljes szakítást próbálták mindenáron 

eladni a nyugati hatalmaknak. A túlzott atlantizmus azonban, amely a szovjet birodalmi stílust 

kívánta felváltani, valójában pont ennek a jellemnek a visszatérését eredményezte.18 A 

korrekciós kísérlet egyik állomása volt, amikor a multipoláris világrend jegyében új külpolitikai 

irányokat is kerestek (nyitás Kína, India és Irán felé – 1996), ezeket azonban nem sikerült élettel 

megtölteni. E tapogatózásokkal párhuzamosan lassacskán megerősítették dominanciájukat a 

közel külföldön is, az egykori tagköztársaságokban. A nagyhatalmi koncepciót azonban a 

gazdasági visszaesés törte derékba.19 

A jelcini külpolitika nyugatos iránya 1993-1994 fordulóján korrekcióra kényszerült, 

melyet az orosz érdekek határozottabb képviselete követett, hiszen nem eshettek mindig egybe 

Moszkva és a Nyugat érdekei. A külpolitikai revízióban közrejátszott az is, hogy Washington 

nem tekintett egyenrangú partnerként Oroszországra, a nyugat nem állt ki a baltikumi orosz 

kisebbségek mellett a folyamatos jogsértések ismeretének ellenére sem, sőt a remélt 
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tőkebeáramlás sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Oroszország csalódott, ezért arra 

kényszerült, hogy módosítsa a feltétlen nyugatbarát irányvonalat.20 

A Jelcin újraválasztásával és belpolitikai átrendeződéssel tarkított, 1996-1998 között 

létező harmadik szakaszra az elsőnél józanabb, pragmatikusabb atlantizmus volt jellemző, 

melyet már nem ideológiai okok motiváltak, hanem üzleti-pénzügyi jellegűek. Ez 

összefüggésben állt a NATO tervezett keleti irányú terjeszkedésével, amelytől Moszkva sokáig 

határozottan elzárkózott. Miután elkerülhetetlenné vált a bővítés, a Kreml változtatott 

álláspontján, hogy a támogatásáért cserébe különböző gazdasági előnyöket harcolhasson ki 

magának. Ezt a váltást is tehát egyfajta külső kényszer szülte.21 

Újabb cezúrát jelöl az 1998-as gazdasági összeomlás, amely a nyugatos csoportok 

vereségét és a kurzus teljes felülvizsgálatának kényszerét hozta magával. A nyugatba vetett 

feltétlen hit és bizalom ezzel egy időben fokozatosan erodálódott és megrendült, amiben nagy 

szerepet játszott és kvázi végjátéka volt a NATO szerbiai bombázása 1999-ben.22 

A primakovi külpolitikai kurzus (újraépített atlantizmus) idővel felismerte az izoláltság, 

a szűkülő mozgástér és az eljelentéktelenedés tüneteit, célkitűzésük középpontjába ezért a status 

quo fenntartása állt. Ennek átértékelése, a bátrabb fellépés és az érdekérvényesítés csak a belső 

konszolidáció után volt elképzelhető, amely már a Putyin-érához tartozik.23 

 

2. „A holnapot építő tegnap emberei” – Ukrajna útkeresése és kudarca 

 

Tanulmányom egyik célja, hogy az ukrajnai eseményeket is hasonló megközelítéssel tekintsem 

át, mint az oroszországit. Érdemes összehasonlítani ugyanis a két államot azok külpolitikája 

alapján, illetve fontos keretet adni a későbbiekben górcső alá kerülő orosz-ukrán 

kapcsolatoknak is. E fejezet célja, hogy az ukrán útkeresés nehézségeit tárgyaljuk, amelynek 

egyenes következménye, valamint folyamatos velejárója lett az ambivalens kapcsolat 

Moszkvával. 

Az Ukrán Tagköztársaság 1991. júliusában elfogadta az ún. Szuverenitási Deklarációt, 

amely még a Szovjetunió részeként határozta meg az országot, az augusztusban megszavazott 

Függetlenségi Nyilatkozat azonban már szakított a birodalommal.  Ezt a dokumentumot a 

december 1-jén tartott népszavazáson is sikerült elismertetni, ahol az urnákhoz járuló lakosság 

több, mint 90%-a a függetlenség mellett tette le a voksát. Ukrajna ezzel úttörő szerepet játszott 

a Szovjetunió felbomlásában.24 

A független ukrán állam létrejötte mind 1917-ben, mind pedig 1991-ben egy birodalom 

felbomlásának volt köszönhető. Több hasonlóság is megfigyelhető a két esemény között, 

melyeknek igencsak negatív következményei voltak a jövőre nézve. Egyik alkalommal sem 

vették figyelembe, hogy az ukrán nacionalizmus propagálása, és az ezen alapuló államépítés az 

ország nemzetiségi összetételének heterogenitása miatt súlyos következményekkel járhat. Elég 

csak arra a 8 millió (17%) oroszra gondolni, akik a keleti, délkeleti tartományokban élnek.25 Az 

ország nemzetiségi politikája is nagyban hozzájárult a törésvonalak elmélyüléséhez, 

napjainkban pedig Putyin pont a kisebbségi kártyát játssza ki az ukránok ellen, és erre 

hivatkozva szít fegyveres konfliktust egy szuverén állam területén.  

Ukrajnában is az eufórikus hangvétel volt az uralkodó a függetlenség elnyerését 

követően, azonban már eleve bele volt kódolva a rendszerbe annak kudarca, hiszen az egykori 

szovjet pártelit, színeváltozását követően továbbra is kézben tartotta az irányítást. A „tegnap 

embereivel” pedig igen nehezen lehetett volna felépíteni egy nyugatos, európai holnapot.26 A 

díszleteket lecserélték, tekintetüket kelet felől nyugatra fordították, az a bizonyos hajó azonban, 
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amivel most az EK felé igyekeztek, ugyanolyan maradt, mint azelőtt volt, csupán a sarlót és a 

kalapácsot verték le róla és helyezték fel rá a hármas szigonyt.27 A kezdeti időszakban végre 

nem hajtott reformokat azonban később sem sikerült átvinni, ami hatalmas szűklátókörűségről 

tesz tanúbizonyságot. Az elit nem vált képessé arra, hogy a rivalizálást félretéve az ország 

modernizációjára fordítsa erejét. Az Oroszországnál használt elvesztegetett évtized kifejezés itt 

is aktuális, sőt, többes számba is rakhatjuk, így ugyanis még életszerűbben írja le a valóságot. 

A függetlenség elnyerésekor meg kellett alkotni a külpolitikai, és biztonságpolitikai 

irányokat is, melyek nem szakítottak egyértelműen Oroszországgal (ez nehezen is ment volna 

egyik napról a másikra, és nem is volt minden szempontból indokolt), de többnyire a nyugati 

orientáció jelenik meg ezekben. Kimondták, hogy az ország semleges, tehát egyetlen katonai 

tömbhöz sem tartozik, viszont a NATO-val bizonyos szintű együttműködés szükséges. 

Atomfegyvereit le kívánta szerelni, külföldi csapatok tartózkodását pedig megtiltotta az ország 

területén (ez sértette az orosz felet a Krím-félszigeten lévő flotta miatt). A külpolitikában 

kétoldalú kapcsolatok ápolására törekedtek bizonyos államokkal (ebben fontos partner lenne 

Oroszország is), regionális együttműködésben is érdekeltek voltak, valamint az ENSZ 

munkájában is részt kívántak venni.28 A Független Államok Közösségére pedig a „civilizált 

válás eszközeként” tekintettek.29 Pont az ukrán ellenállás volt a gátja annak, ami végül 

megakasztotta azt, az oroszok által kezdeményezett folyamatot, amely a FÁK-ot kvázi államok 

feletti szervezetté akarta tenni.30 

Az ambiciózus terveket nemsokára valóban korrigálni kellett, amint elszállt az 

oroszokat is jellemző nyugati romantika időszaka. Itt sem teljesültek a nyugattal szemben 

támasztott kijevi elvárások és remények.31 Ezt jelezte az 1994-es elnökválasztás is, ahol a 

függetlenséget jobban hangsúlyozó Kravcsuk lemaradt a mérsékelt oroszbarát Kucsmával 

szemben. A módosított politikát volt célzott fémjelezni az ún. ukrán hídszerep elgondolás, mely 

szerint Ukrajna Európát és Eurázsiát hídként összekötő önálló geopolitikai entitás. Ez azzal 

számolt, hogy egyik fél felé sem kell túlságosan elköteleződni. Természetesen itt is képviselve 

volt két főbb irányvonal, amely Moszkvában is: az európai és az eurázsiai (orosz) orientáció.32 

Az elnökválasztást ugyan a mérsékelt orosz irányzat képviselője nyerte, 1995-1996-ban 

mégis egy újabb fordulatnak lehetünk szemtanúi (a Kreml is ebben az időszakban lépett újra az 

európai útra). A politikai vezetés intenzív kapcsolatokat kezdett ápolni a nyugati hatalmakkal, 

teljes jogú tagként akartak csatlakozni az Európai Unióhoz, ráadásul a katonai 

tömbönkívüliséget is relativizálták, és a NATO felé közeledtek.33  

A hídszerepet felváltó nyugati tapogatózás sem tartott túl sokáig, 2000-ben ugyanis ezt 

az irányvonalat is korrigálták. Ahogy Oroszországban, úgy Ukrajnában is megjelent a 

kiábrándulás és a csalódottság érzete a nyugattal szemben, nem hozta el ugyanis ez a politika a 

remélt felvirágzást. Látható eredmények hiányában pedig módosítani kívántak az irányvonalon. 

Kucsma elnök így nyilatkozott erről: „Ukrajna csalódott amiatt, hogy a Nyugat nem érez 

felelősséget az ország Európába való integrálásáért… Ukrajna szorosabb kapcsolatok 

kialakítására kényszerül Oroszországgal”.34  Amint látjuk, valamilyen szinten a kényszer 

szülte, hogy a két ország között markánsabb együttműködés jöjjön létre. Ukrajna rá lett utalva 

Oroszországra, szüksége volt ugyanis valakire, aki támogatja. Mivel Európa „leszerepelt” Kijev 

szemében, valós alternatíva csak egy maradt.  

Két év telt el csupán, amikor Kucsma elnök újra a nyugati hatalmak kegyét kereste, és 

célként jelölte meg az EU, valamint a NATO-tagságot. 2004-ben egy újabb elnöki módosító 

következtében kikerült a katonai doktrínából az a kitétel, mely szerint Ukrajna célja NATO és 

EU taggá válni. Amíg tehát Oroszország 1998 után nagyjából megállapodott, addig Ukrajna 
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hezitálása és irányváltása gyakorlatilag követhetetlen volt. Ez a kiszámíthatatlan politizálás 

elvezetett odáig, hogy Brüsszel sem vette már komolyan Kijevet.  

A módosító után ismét fordulat látszott bekövetkezni, mivel a narancsos forradalom 

révén nyugatbarát erők kerültek hatalomra. Az új irányt azonban az idő rövidsége és belső 

ellentmondások miatt nem lehetett keresztülvinni. Nem tett jót Ukrajna megítélésének az sem, 

hogy sokszor teljesen más véleményen volt az elnök, mint a miniszterelnök, és előfordult, hogy 

a védelmi miniszter is szembehelyezkedett felettese irányvonalával. 2007-ben a narancsos 

erőket képviselő Juscsenko-Timosenko páros rivalizálása ismét helyzetbe hozta Janukovicsot, 

aki mérsékelt nyugatbarát, de fontosabb, hogy halogató politikát képviselt, 2010-ben pedig 

Juscsenkót váltotta az elnöki székben. Az újabb keleti fordulat 2013-ban végül az ismert 

ukrajnai polgárháborúhoz vezetett, amelybe ő maga is belebukott.35 A döntéshozók helyett 

végül a nép kényszerítette ki az újabb nyugati orientációt. 

A terjedelmi korlátok miatt nem térhetek ki ezeknek az irányváltásoknak a részleteire, 

azok ugyanis egy hasonló hosszúságú tanulmányt is megtölthetnének. Ugyanúgy léteztek 

Ukrajnában is érdekcsoportok, különböző lobbik, és a már említett reformok meghozatala 

helyett az egyes oligarcha-klikkek inkább egymással rivalizáltak. Nem tudtak közös nevezőre 

jutni, ez pedig odáig vezetett, hogy Kijev folyamatosan egy helyben vergődött, miközben 

Moszkva egyre erősebbé vált, és ki is használta szomszédja gyengeségét, hogy érdekeit 

érvényesítse a régióban. 1991-ben is bizonyára egy sikertörténetet próbáltak megalkotni, 

gyakorlatilag azonban az alkotás folyamatába sem tudtak eljutni, mert minduntalan kidobták a 

különböző terveket, mielőtt valóban lehetett volna azokból valami. Ukrajna számára tehát e két 

évtized káosz és kudarc volt, ami nem változott a Janukovics-érában sem, sőt, elvezetett az 

állam szuverenitásának és területi integritásának részleges elvesztéséhez.  

 

4. Egy ambivalens viszony krónikája – Az orosz-ukrán bilaterális kapcsolatok alakulása 

a krími annexióig 

 

A függetlenné váló Ukrajna korántsem volt homogén nemzetállamnak mondható, a lakosság 

mintegy ötödét tették ki az etnikai oroszok, akiken kívül igen sok ukrán is inkább szólalt meg 

orosz nyelven, mint ukránul. A politikai vezetésnek az volt a célja, hogy egységes 

nemzetállamot teremtsen, amely óhatatlanul is összeütközésekhez vezetett Oroszországgal. 

Sokáig volt kérdéses a szovjet örökség megosztása is: a hitelkihelyezések, az adósságok, a 

Krím-félsziget hovatartozása, Szevasztopol státusa, valamint a Fekete-tengeri flotta 

megosztása. Ezek a vitás kérdések igen nagy szakadékot nyitottak az egykori két tagköztársaság 

között, főleg az első években, amikor mindketten nyugat felé fordították tekintetüket.36 

Ukrajna számára létkérdés volt, hogy biztosítsa határait, melyet bizonyos körök mind 

Oroszországban, mind Romániában megkérdőjeleztek. Orosz részről többször is elhangzottak 

olyan gondolatok, hogy az ukrán függetlenség természetellenes, átmeneti, Moszkvának 

kényelmetlen mind az oroszajkú lakosság, mind a „készen kapott” határok miatt.37 

Érdekes, hogy a viszony akkor indult javulásnak, amikor mind Oroszország, mind 

Ukrajna felülvizsgálta és korrigálta a feltétlen atlantista külpolitikát. Az ukrán fordulat 

felértékelte Kijev szemében Moszkvát, ezt bizonyítandó sor is került néhány megállapodásra 

1997-1998-ban. Barátsági, együttműködési, gazdasági és partnerségi szerződéseket kötöttek, a 

vitás kérdéseket pedig alapvetően az ukrán érdekeknek megfelelően, de sikeresen rendezték.38 

Krím Ukrajna része maradt, Szevasztopol kikötőjét Moszkvának adták bérbe, hogy továbbra is 

ott állomásozhasson az orosz flotta. E szerződést 20 évre kötötték, ami 2017-ben járt volna le.39 
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Az ukrán döntéshozók részéről sokan nem kívánták ezt meghosszabbítani, hogy így 

csökkentsék a függést a Kremltől, az oroszoknak azonban létérdeke volt, hogy egyetlen meleg 

tengeri kikötőjüket megtartsák, s ezért visszautasíthatatlan ajánlatokat tettek a kijevi 

vezetésnek, ami megint csak egyik gyújtószikrája lett az Európa-párti megmozdulásoknak és a 

rezsimváltásnak. 

Be kell látnunk, hogy az ukrán gazdaság, főleg az energiaellátás terén nagymértékben 

rá van utalva az orosz gazdaságra, utóbbi terén egyenesen függésről beszélhetünk. Ennek 

hátránya megmutatkozott a gázcsörtékben, amikor Moszkva az energiafegyvert alkalmazva 

próbálta befolyásolni a kijevi politika irányát. Egy végleges nyugati fordulat ilyen körülmények 

között elképzelhetetlennek tűnt volna. Moszkva benyújtotta volna a számlát, és kérdéses, hogy 

az ukrán vezetés hogyan lett volna képes megteremteni az energetikai függetlenségét. A Kreml 

alkupozícióját növelte ez akkor is, amikor 2010-ben előnyös gázárral vásárolták meg további 

25 évre az ukrajnai flottatámaszpontok bérleti jogát. Egyértelmű, hogy Kijev a pénzügyi helyzet 

miatt kénytelen volt elfogadni a feltételeket, ez ugyanis végső soron mindkét fél számára 

előnyös volt. A kérdés az, hogy Ukrajnának valójában mennyire vált hasznára ez a hosszútávú, 

kelet felé történő elköteleződés.40 

A narancsos erők az ország függetlenségének elvesztését vizionálták, ezzel a NATO-

tagság ismét lekerült a napirendről (a szervezeti tagságnak amúgy sem volt túl jelentős 

társadalmi támogatottsága). A megállapodás az orosz stratégiai érdekeken túl szimbolikus 

jellegű győzelem is volt Medvegyev számára, hiszen ezzel a Krím-félsziget felett továbbra sem 

tudta visszaszerezni Kijev a szuverenitását, amelyre 2017-ben került volna sor.41 

Az oroszok mohóságának volt végső soron az is köszönhető, hogy a Moszkva-barát 

Janukovicsot 2014-ben elsodorta a forradalom. A Putyinnal kötött megegyezés ugyan 

pénzügyileg jól jött volna Kijevnek, ezzel azonban kénytelen volt lemondani az EU-val kötendő 

társulási egyezményről, melynek hivatalos bejelentését követően megkezdődtek a rendszert 

végül megbuktató tüntetéssorozatok.42 Putyin tehát benyújtotta a számlát az előnyös gázár-

megállapodásért, és a pénzügyi segítségért cserébe. Ez az ár Oroszországnak természetes volt, 

Kijevnek viszont már igen drága. A társadalom elveszítette tűrőképességét, és különböző 

érdekcsoportokkal kiegészülve vérükkel fizetve akadályozták meg, hogy Putyin Moszkva 

irányába terelje vissza az épp Brüsszel felé tartó országot.43 

Miután olyan mértékben eszkalálódtak az ukrajnai harcok, hogy Janukovicsnak 

távoznia kellett, Moszkvának nem maradt más választása, minthogy – befolyása megőrzésének 

érdekében – mentse a menthetőt: destabilizálja az országot, és ezzel megakadályozza, vagy 

legalábbis lelassítsa annak európai integrációját. Kényszerhelyzet volt ugyan, mégis jól jött 

Moszkvának ez a helyzet, hiszen véglegesen elintézhették a Krím-ügyet, nem mellesleg 

stabilizálódott Puytin hatalma, és újra növekedésnek indult a népszerűségi indexe. Az megint 

más kérdés, hogy mennyire éri meg Oroszországnak a nemzetközi elszigetelődés, és az ellene 

hozott gazdasági szankciók. 

 

5. Geopolitikai dimenzió – Washington kihívása, Moszkva válasza 

 

Végül rátérek a konfliktus geopolitikai kontextusára, a Moszkva és Washington közti sok 

évtizedes kötélhúzás 1991-et követő eseményeire. A vörös medve kikapcsolása után egy időre 

eltűnt a versengés a nemzetközi porondon. A korai atlantizmus időszakában, Moszkvában 

feltétlen nyugatbarát politika érvényesült, amely azonban nem találkozott a remélt 

fogadtatással. Az Egyesült Államok nem tekintett egyenrangú félként a szovjet 
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utódmaradványra, ami idővel sérteni kezdte a Kreml büszkeségét, akinek kvázi a kis testvér 

szereppel kellett volna beérnie (ahogyan ez most megfigyelhető az orosz-kínai relációban is). 

Természetes, hogy Moszkva megszokta a nagy testvér szerepet, hosszútávon hogyan is 

fogadhatta volna el azt, hogy atyáskodjanak felette és érdekeit tiporva egyre hátrébb szorítsák? 

A kilencvenes és a kétezres évek nyugati részről pont erről szóltak. Az Egyesült Államok olyan 

kihívásokat fogalmazott meg, amire Moszkvának lépnie kellett, ha továbbra is tényezők 

kívántak maradni. Putyin nem Jelcin volt, a gazdaság nem megfeleződött, hanem 

megduplázódott, nem hitelt vettek fel, hanem hiteleztek. A kétezres évek hatalmas változásokat 

hozott Oroszország életében, ami kellő munícióval látta el a Kremlt, hogy a csendes hallgatás, 

a tudomásulvétel, a visszahúzódás, valamint a status quo őrizgetése helyett ők lépjenek és 

válaszoljanak a nyugati kihívásokra. 

Melyek is voltak ezek az akciók? A kezdeti remények után több olyan esemény is 

történt, ami a két fél kapcsolatában a bizalmatlanságot erősítette fel. Ilyen volt a NATO boszniai 

beavatkozása (1995), Szerbia bombázása (1999), az iraki „hódító háború” (2003), a színes 

forradalmak (2003, 2004, 2005), a balti államok NATO-tagsága (2004). Moszkva ezek mögött 

mind a NATO keleti terjeszkedését és az orosz földek bekerítését látta. Érdekes azonban, hogy 

a két fél a terrorizmus elleni harcban egymásra talált, és 2001-2003 között igen bizalom- és 

reményekkel teli kapcsolat alakult ki közöttük. Tartott ez az USA iraki beavatkozásáig, 

valamint a grúz rózsás, az ukrán narancsos és a kirgiz tulipános forradalmakig, melyek mögött 

az amerikai demokráciaexportot látta Putyin. A viszony ezzel ismét elhidegült, a 

szembenállásnak pedig paradox módon, pont az iraki intervenció adta meg az erőforrásait, az 

olajárak ugyanis meredeken emelkedni kezdtek, ami megalapozta az orosz gazdaság 

megerősödését, a valutatartalékok feltöltését. A kilencvenes években a gazdaság állapota miatt 

semmilyen erőt nem volt képes felmutatni Moszkva, amivel érdekeit képes lett volna 

megvédeni, a 2003-at követő fellendülés azonban kellő bátorsággal és önbizalommal látta el 

Putyint, ezzel pedig érdekérvényesítő képessége jelentősen megnövekedett.44 

Az erő demonstrálásának első nagy próbája a 2008-as orosz-grúz hatnapos háború volt, 

amely Moszkva befolyásának növekedésével, érdekeiknek megfelelően zárult. Ezzel igen távoli 

perspektívába került a grúz (a megoldatlan dél-oszét és abház probléma), és az ukrán 

(bizonytalan a nyugati orientáció, politikai instabilitás) NATO-tagság kérdése melyben a 

megerősödött Moszkva hajthatatlannak bizonyult. A Bush-kormányzat mindent megtett ezen 

országok felvételéért, de több nyugati hatalom is féltette oroszországi pozíciót, a gazdasági és 

politikai kapcsolatait, ezért ők sem támogatták a gyors bővítést. Ezt tekinthetjük gyakorlatilag 

a Putyin-éra első két jelentős sikerének, az ezredforduló előtti és utáni washingtoni kihívásokra 

ezzel meg is született az orosz válasz. A színes forradalmak átgyűrűző hatásaitól is tartottak a 

Kremlben, geopolitikai offenzívának és demokráciatelepítésnek egyformán tartották az 

eseményeket. Erre született meg egyfajta válaszként a szuverén demokrácia (2005) fogalma. 

Az orosz válaszokra természetesen nem maradhattak el a nyugati válaszok/próbálkozások sem: 

ilyen volt a Nabucco-projekt, amely az energiafegyver ellen készült, most pedig a gazdasági és 

politikai szankciók, melyek a kelet-ukrán válságra igyekeznek reagálni. 

Moszkva célja egyértelmű: biztosítani befolyását és pozícióját a közel külföldi 

térségben, mindeközben egyre inkább megjelenik az a szándék, hogy fontos világpolitikai 

tényezőnek ismertessék el magukat.45 

Az energetika mégsem egy kiszámítható és biztos pont, mivel nagyon erősen ki van téve 

a rendszer az olaj- és gázárak változásának. Ami a gazdagságot megteremtette, könnyen a végét 

is jelentheti a „kegyelmi állapotnak”. Az orosz gazdaság hiába nőtt, közben nem 
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modernizálódott, és továbbra sem diverzifikált a külkereskedelmi kosár. A világpiaci árak 

egyértelműen gátat szabnak a nagyhatalmi ambícióknak. A palaforradalom szintén arra készteti 

az államot, hogy próbálkozzanak valamiféle modernizációval. Az energiahordozókra alapozott 

gazdasági rendszer ugyanis nemhogy rövidtávon, de hosszútávon is kihívásokkal nézhet 

szembe.  

A putyini rendszer pedig pontosan a gazdasági sikereken alapul, ennek lanyhulása kétes 

következményekkel járhat. Talán pont ennek az átmeneti elvesztése is közrejátszott abban, 

hogy Moszkva ismét a hadszíntéren próbálja megvívni harcát Ukrajnában? Ez ennél egy jóval 

összetettebb történet, egy kisebb szeletet és magyarázatot azonban ebben az opcióban is 

megtalálhatunk. Ilyen értelemben egy ismét gyengülő hatalom kétségbeesett válaszadási 

próbálkozásáról is beszélhetünk az ukrán konfliktust illetően. Jelenleg itt feszül közvetlenül 

egymásnak a két világ, az Egyesült Államok, a NATO és az EU, valamint Oroszország. Putyin 

nem engedheti el Ukrajna kezét, a 2014-es rezsimváltás után valós eshetőségnek tűnt, hogy 

elveszíti befolyását Moszkva ebben a posztszovjet utódállamban is, amit nem engedhetett meg 

magának. Ukrajna része a pufferzónának, annak a biztonsági övezetnek, ahova nem ereszthetik 

be a nyugati hatalmakat, ez ugyanis teljesen szembemenne az orosz érdekekkel, és sárral tiporná 

annak biztonságpolitikai célkitűzéseit. Amikor valós fenyegetést jelentett ez a forgatókönyv, a 

Kreml lépett: annektálta a Krímet (ezzel a belpolitikai problémákról is el kívánta terelni a 

figyelmet), és hathatósan közreműködött a kelet-ukrán szeparatizmus kirobbanásában, amely 

gyakorlatilag mára ugyanolyan befagyasztott konfliktussá vált, mint a Dnyeszter-mellék, Dél-

Oszétia, Abházia és Hegyi-Karabah. Oroszország az ilyen konfliktusok fenntartásával és 

támogatásával képes sakkban tartani az adott államokat és valamilyen szintű befolyást 

gyakorolni rájuk.  

Hozzá kell tennünk mindezekhez azt is, hogy az ukrajnai konfliktus igen mélyen benne 

volt már a társadalomban, a Janukovics-Putyin megállapodás 2013 végén „csak” gyújtószikra 

volt, aminek hatására kipattant minden, ami 23 év alatt érlelődött. A konfliktus ugyanis az egyes 

oligarcha-klánok küzdelme is volt egyben, melyek kihasználták az állam gyenge 

érdekérvényesítő-képességét, hogy saját céljaiknak megfelelően alakítsák a politikát. Ebben 

ugyanúgy részt vettek a narancsos erők is, mint a Janukovicsot támogató oligarchacsoportok. 

Ez mellett regionális (kelet-nyugat) szembenállásról is beszélhetünk. Ukrajnának nem sikerült 

negyedszázad alatt megvalósítania önmagát, az EU által hiányolt reformok meghozatalára sem 

került sor, rövid és erőtlen nekibuzdulásokról számolhatunk be, melyek hamar gellert kaptak a 

sajátos belpolitikai felállás miatt. Putyin csak szorosabbra akarta fűzni a szálakat, amit nem várt 

ellenállás követett. A rezsim megdöntésére senki sem számított, Moszkva lépéskényszerbe 

került, nem hagyhatta elveszi Ukrajnát. Akármennyire is tűnik egyesek szemében 

igazságtalannak az, amit a Kreml csinál, Putyin nem tűrhette, hogy a geopolitikai 

sakkjátszmában egy újabb tisztet veszítsen el.  

Mi várható a jövőben? Rendezhető-e békés úton az orosz-ukrán konfliktus? Egy erős 

nagyhatalom magabiztos támadása, vagy egy gyengülő, súlyát vesztő, fokozatosan 

visszaszoruló, és ezt felismerő középhatalom kétségbeesett próbálkozása volt-e az ukrajnai 

beavatkozás? Mik az Oroszországi Föderáció jövőbeni tervei? Létezik-e még a messianisztikus 

küldetéstudat, és képes-e az egyre apadó erőforrásokra építve újra nagyhatalommá tenni az 

orosz hazát Putyin? Mennyiben van jelen ez az ambíció és mik a korlátai ennek a tervnek? 

Újjászületik-e az Orosz Birodalom és helyet szorít magának a nap alatt, vagy ő lesz Európa új 

beteg embere? E kérdések megválaszolása még a jövő zenéje. 
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Nagy Erzsébet Györgyi21 

 

A BIZALMI VAGYONKEZELÉS MAGYARORSZÁGON 
 

THE TRUST IN HUNGARY 

 

ABSTRACT 

 
The legal background of the trust as a legal institution was established in Hungary only a few years 

ago. The provisions of Act V of 2013 of the new Civil Code, which regulate the contractual obligations 

of a trust, entered into force on 15 March 2014. The provisions of Act XV of 2014 regulate the trust as 

a legal institution. Since the mid-2000s, there has been some internal and external pressure from 

professional circles to establish a new legal institution. One of the external factors includes Hungary’s 

increased role in international financing, royalty and holding taxation which, however, were restrained 

by the outdated legal possibilities.Trusts cannot be considered popular in Hungary. To become popular, 

an adequate and intelligible communication would be required which also highlights the application 

scenarios of a trust. The article engages in the short introduction of the legal institution, thereby 

specifically laying emphasis on the recent articles published in the Hungarian media. 

 

 

1. Bevezetés 

 

A bizalmi vagyonkezelésnek kultúrtörténeti, jogtörténeti és gazdaságtörténeti háttere van. Bár 

a világ legtöbb országában ismert és alkalmazott jogi és gazdasági intézmény, jelentését nem 

lehet nemzetközileg egységesen meghatározni, mivel az értelmezés függ a történelmi 

korszakoktól, illetve attól, hogy egyes országok milyen jogrendszerek szerint működnek. Ami 

minden országban és minden korban szereplő fogalom, a vagyon és a vagyon valamilyen 

formában történő kezelése. Megjelenik továbbá szereplőként a vagyon tulajdonosa - a 

vagyonrendelő -, a vagyonkezelő és a kedvezményezett. A bizalmi vagyonkezelés keretét 

biztosító jogviszony alapján az egyik jogalany (a vagyonrendelő) vagyonát képező 

meghatározott dolgok tulajdonjogát, jogokat és követeléseket egy másik jogalany (a 

vagyonkezelő) részére átruházza, aki az ily módon megkapott döntési jogosultság 

gyakorlásával kell, hogy a rábízott vagyont egy harmadik személy (a kedvezményezett) javára 

hasznosítsa. 

Az 1985. évi Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia kísérletet tett a trust egyes 

országokban kialakult főbb szabályainak összehangolására, egységesítésére. A konferencia 

célja a nemzetközi magánjogi szabályok kialakítása volt annak érdekében, hogy az egyezmény 

részes országai elismerjék egymás szabályozását. A trust alkalmazásáról szóló egyezményt a 

Konferencia 15. ülésén fogadták el. Erre részben azért is szükség volt, mert a civiljogi 

jogrendszerek államaiban dolgozó jogászok nem tudták megfelelően kezelni az angolszász 

országokban létesített trustokat. A civiljogi jogrendszerű országok kormányai és nagyvállalatai 

számára szükséges volt a megfelelő jogszabályi háttér a trust konstrukciójával működő üzleti 

partnerek tekintetében.1 

A trust fogalmát a Hágai Egyezmény a következőképpen fogadta el: 

                                                           
21 Nagy Erzsébet Györgyi doktorjelölt, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola 
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„A trust olyan jogviszony, amelyet – akár élők között (inter vivos), akár halál esetére 

(mortis causa) létesít valamely személy (alapító, settlor), amikor annak vagyona egy 

vagyonkezelő (trustee) ellenőrzése alá kerül egy kedvezményezett (beneficiary) javára vagy 

egy meghatározott cél érdekében. 

A trustnak meghatározó jellemzői vannak: 

a) a vagyon elkülönül a vagyonkezelő vagyonától, 

b) a trust kezelésének joga a vagyonkezelőt vagy a vagyonkezelő meghatalmazása alapján 

eljáró más személyeket illeti meg, 

c) a vagyonkezelőnek joga és egyben kötelessége – ennek alapján elszámoltatható, hogy 

kezelje, hasznosítsa a vagyont, vagy azzal rendelkezzen a trustot létrehozó okirat 

feltételeinek és a jog által meghatározott kötelezettségeknek megfelelően.”2 

 

2. Bizalom 

 

A trust, vagyis az ennek megfelelő magyar elnevezés (a bizalmi vagyonkezelés) esetében 

leginkább a vagyonról, a gazdasági javakról, azok feletti rendelkezésről, kezelésről lehet 

olvasni. Kevés helyen jelenik meg a „vagyonkezelés” jelzője – a bizalmi szó elemzése a 

jogviszonnyal kapcsolatosan. Hogyan lehet értelmezni a „bizalmi” szót jelen esetben? Nincs 

egységes definíció a szó magyarázatára. Az elméletek két alapvető megközelítési módra 

vezethetők vissza, a hiten és a kockázaton alapuló szemléletre. Ez a két megközelítés nem 

ellentmondásos, de mindenképpen más fókuszból vizsgálják a témakört. A bizalmi 

vagyonkezelési jogviszonyban szereplő felek, azaz a vagyonrendelő, a vagyonkezelő és a 

kedvezményezett(ek) között együttműködésnek kell lennie, ami meghatározza a résztvevők 

közötti erőviszonyokat. 

Droege, Anderson és Bowler (2003) a következő motivációs okokkal magyarázzák a 

bizalom szükségszerűségét: össztársadalmi viszonyokat meghatározó viselkedési norma, a jó 

hírnév megteremtésére, megőrzésére való törekvés, a bizalomra lépő felek szűkebb közösségi 

csoportjai által közvetített normáknak való megfelelés, jövőbeli „társadalmi haszon” 

kiaknázásának lehetősége, illetve a társadalmi megítélés jövőbeli hatásai. 

A bizalmi vagyonkezelés létrejöttéhez szükséges, hogy a bizalmat tápláló vagyonrendelő 

és a bizalmat elnyerő vagyonkezelő felek tulajdonságai és akaratuk alkalmassá tegye őket, hogy 

a szerződéses jogviszony létrejöjjön köztük. A vagyonrendelőnek ki kell fejeznie a bizalomra 

való hajlandóságot, feltétel nélküli akarataként. Ez az akarat függ a bizalmi jogviszonyba lépők 

személyiségjegyeitől, a szociális, kulturális, gazdasági és hatalmi jogviszonyaitól. A bizalmat 

nyújtó fél szerződésben rögzíti a hajlandóságának mértékét, elvárásait. A jogviszonyban 

szereplő bizalmi vagyonkezelőnek rendelkezni kell a megfelelő készségekkel ahhoz, hogy a 

rábízott vagyont megfelelő odaadással kezelje a kedvezményezett érdekeit szem előtt tartva. 

Össze kell egyeztetnie a saját érdekeit a szerződésben meghatározott célokkal. A készség 

magába foglalja a személyes ismeretanyagot, a tapasztalatot, a kompetenciát és a 

személyiségjegyeket, amelyek összessége teszi képessé a szerződéses jogviszonyban a 

vagyonkezelőt feladatai ellátására. Szükségszerű a vagyonkezelő részéről a lojalitás, hűség, 

korrektség, nyitottság, kölcsönösség. A közös célok megvalósítása érdekében a 

vagyonkezelőnek elkötelezettséget kell tanúsítania, s ebben az esetben a vagyonrendelő 

bizalomra méltónak találja a vagyonkezelőt. 

A bizalmat tápláló vagyonrendelő a vagyonkezelőt több féle módon választhatja meg. 

Részben figyelembe veheti a már tradícióval, gyakorlattal rendelkező vagyonkezelői 
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vállalkozásokat, illetve választhat nem üzletszerű formát. Ebben az esetben a vagyonkezelésre 

vagyonkezelőként önmagát, családtagját vagy ismerősét nevezi meg. 

A kérdéskör empirikus vizsgálata kapcsán érdemes kiemelni a következőket. Potenciális 

érdeklődők körében 20 kérdésből álló nem reprezentatív kérdőív 2 kérdésének 

összehasonlításakor a bizalomra, mint a téma fogalmi rendszerére vonatkozóan fókuszálva a 

következő eredmények láthatóak. 

3. kérdés: „Ha a vagyonát kezelésbe adná, ki lenne Önnek a hiteles és megbízható 

vagyonkezelő?” (életkor szerint) 

 

1. ábra: Ki a hiteles és megbízható vagyonkezelő? 

Figure 1.: Who is a trustworthy and responsible trustee? 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

13. kérdés: „Befolyásolná-e a bizalmi vagyonkezelés alkalmazásának a lehetőségét a 

Quaestor, Buda-Cash vagy a Fortress botrány?” 

A 202 válaszadó 68,3 % -a nyilatkozott, hogy „befolyásolná”, és 31,7 %-a válaszolt, hogy 

„nem befolyásolná” a pénzügyi botrányok emléke őt abban, hogy bizalmi vagyonkezelési 

szerződést kössön. A „nem befolyásolt” 64 választ (azaz 31,7 %) tovább elemezve vonható le 

az az eredmény, hogy ezek a személyek nagyobb számban vennének igénybe idegen segítséget, 

azaz professzionális vagyonkezelői szolgáltatást – ami jelen esetben 42,2 %-os eredményt 
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mutat. Mint az az ábrából is látható, a 20-55 éves korosztály kötelezné el magát legnagyobb 

megjelenéssel a professzionális bizalmi vagyonkezelő mellett. 

A bizalmi vagyonkezelés esetében ténylegesen nagy jelentőségű döntés és bizalom 

kérdése az, hogy az összegyűjtött vagy örökölt vagyon hasznosítása milyen módon történjen 

meg. Különösen fontos kérdés lehet ez abban az esetben, ha generációs vagyontranszferről van 

szó, ahol az utódok esetleg nem rendelkeznek megfelelő szakértelemmel, vagy másik országban 

élnek. Nem szabad azonban azt az esetet sem elfelejteni, amikor a családban fogyatékos 

személy él. A hozzátartozók a felmérések szerint fontosnak tartják, hogy haláluk esetén is a 

hasonló életkörülmények biztosítását a fogyatékos személy részére. 

A bizalmat erősíti meg a törvényi szabályozás, amely a vagyonkezelőre vonatkozik. „A 

bizalmi vagyonkezelés esszenciája végső soron nem is a felek közötti szerződéses viszony, 

vagy egy függő helyzet a vagyonrendelő és a kedvezményezett között, hanem absztrakt módon 

és a vagyonrendelőtől függetlenedve a vagyonkezelő hűsége, lojalitása a vagyonrendelési 

jogviszonyhoz (azon belül pedig különösen a kedvezményezetthez).”3 

 

3. Bizalmi vagyonkezelés Magyarországon 
 

A magyar magánjog alkalmazkodott a globalizáció által meghatározott folyamathoz, belépett a 

nemzetközi tendencia által diktált jogi és gazdasági folyamatba. A vagyonkezelés szabályozása 

szükségessé vált Magyarországon is, mivel más személy vagyonának kezelésére irányuló jogi 

megoldások nem voltak teljességgel alkalmasak a gazdasági feladatok kielégítésére. A törvény 

életbe lépésével a magánvagyon kezelésének új lehetősége nyílt meg, amely forma egyes, 

elsősorban angolszász országokban már tradíciókkal rendelkezik. Olyan szerződés ez, 

amelynek segítségével akár 50 évre előre tervezhet a vagyonrendelő. Az egyetlen lehetőség, 

amikor a halála után is érvényesek a döntései, s a rendelkezéseit a vagyonkezelő segítségével 

és munkáján keresztül halála után is gyakorolni kell. 

A magyar jogrendbe a következő definíció szerint illeszthető be: „a bizalmi vagyonkezelés 

egy dologi jogi vonásokat is felvonultató kötelmi jogi jogintézmény, melyben az alapító vagy 

más személy (jellemzően bíróság vagy más hatóság) szerződéssel vagy más egyoldalú 

jognyilatkozat útján azért ruház át egy vagy több vagyontárgyat, jogot vagy követelést a 

vagyonkezelőre, hogy ez utóbbi azokat ideiglenesen saját vagyonától elkülönítetten kezelje a 

meghatározott kedvezményezettek vagy esetlegesen valamely más cél javára. A vagyonkezelő 

feladatának ellátásáért felelősséggel tartozik.  A bizalmi vagyonkezelés jellemzően 

hárompólusú jogintézmény, amelynek során a vagyonkezelő a ráruházott vagyontárgyak 

felett – dologi jogi értelemben – teljes tulajdont szerez, kötelmi jogilag azonban kötöttséget 

jelentenek számára a kedvezményezett érdekei, valamint az alapítónak az átruházás során 

kinyilatkoztatott elvárásai. A trust ugyanakkor nemcsak hárompólusú lehet, létrehozható úgy 

is, hogy az alapító és a kedvezményezett személye egybeessen”.4 
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2. ábra: A bizalmi vagyonkezelési jogviszony 

Figure 2.: The relationship of the trust 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: B. Szabó G. et al., 40. oldal alapján saját szerkesztés 

 

A 2014. évi XV. törvény rendelkezik az üzletszerű és a nem üzletszerű bizalmi vagyonkezelési 

közjogi feltételeiről. Az üzletszerű bizalmi vagyonkezelési tevékenység a Magyar Nemzeti 

Bank által kibocsájtott engedély birtokában végezhető. Bár a Magyar Nemzeti Bank nem 

rendelkezik felügyeleti jogosítvánnyal a bizalmi vagyonkezelői tevékenységre, az engedélyek 

kiadását szigorú pénzügyi, személyi és tárgyi feltételekhez köti. Magyarországon jelenleg hét 

bizalmi vagyonkezelői vállalkozás működik. Üzletszerű bizalmi vagyonkezelési tevékenységet 

végez az a bizalmi vagyonkezelő, aki legalább két bizalmi vagyonkezelési jogviszony alapján 

végzi tevékenységét. A Magyar Nemzeti Bank által kiadott engedély hatálya időben nem 

korlátozott, visszavonásig érvényes. A bizalmi vagyonkezelő vállalkozás – ide nem értve az 

ügyvédi irodát – főtevékenységként csak bizalmi vagyonkezelést, melléktevékenységként 

pedig a bizalmi vagyonkezelési kötelezettség teljesítéséhez szükséges, azzal közvetlenül 

összefüggő tevékenységet végezhet. 

A nem üzletszerű bizalmi vagyonkezelési jogviszony vagy más néven „családi trust” 

lényege, hogy a vagyon kezelője egyidőben egy, közjegyzői okiratba vagy ügyvéd által 
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ellenjegyzett magánokiratba foglalt szerződés alapján jogosult a vagyon kezelésére. A vagyon 

kezeléséért díj illetheti meg. A nem üzletszerű bizalmi vagyonkezelési szerződés létrejöttéről a 

vagyon kezelőjének bejelentési kötelezettsége van a Magyar Nemzeti Bankhoz. A Magyar 

Nemzeti Bank nyilvántartásba veszi a jogviszonyt és bejelentési bizonyítványt állít ki. Mivel a 

Magyar Nemzeti Bank nyilvántartása a nem üzletszerű bizalmi vagyonkezelési jogviszonyról 

nem nyilvános, így megkeresésre sem szolgáltattak adatokat arról, hogy a törvény 

hatálybalépése óta hány, nem üzletszerű bizalmi vagyonkezelés jött létre Magyarországon. 

Az angolszász jogban, ahonnan a trust jogintézménye származik, nem tesznek 

különbséget az üzletszerű és nem üzletszerű bizalmi vagyonkezelési formák között. Az 

engedély kiadását pénzügyi tevékenységhez kötik. Tulajdonképpen nem logikus az a törvényi 

előírás, hogy abban az esetben, ha valaki több, mint egy vagyont kezel, ezért engedélyhez kell 

folyamodnia. Így a 2014. évi XV. törvény, amely a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük 

szabályairól rendelkezik, korlátozza a jogviszony elterjedését. Az üzletszerű bizalmi vagyonkezelői 

vállalkozásoknak az engedélyezéséhez nagyon szigorú szabályrendszert írt elő a törvény. A 

pénzügyi biztosítékot figyelembe véve megkérdőjelezhető, mennyi idő alatt válik gazdaságossá a 

bizalmi vagyonkezelő cégek működtetése. 

A nem reprezentatív kérdőíves felmérés alapján a 202 fő a 3. kérdésre, hogy „Ha a 

vagyonát bizalmi vagyonkezelésbe adná, ki lenne Önnek a hiteles és megbízható 

vagyonkezelő?”, következőképpen válaszolt (a válaszadóknak több opció kiválasztására is 

lehetősége volt): 

 

Önmaga: 89 válaszadó 44,3 %  

Családtag: 65 válaszadó 32,3 % 

Ismerős: 19 válaszadó 9,5 % 

Professzionális vagyonkezelő: 94 válaszadó 46,8 % 

Egyik sem: 20 válaszadó 5,0 % 
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3. ábra: Ha a vagyonát bizalmi vagyonkezelésbe adná, ki lenne Önnek a hiteles és megbízható 

vagyonkezelő? 

Figure 3.: If you would put your assets into a trust, who would be your credible and 

trustworthy asset manager? 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

287 válasz érkezett összesen. Ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy a válaszadók közel fele 

jelölt be kétféle lehetőséget. A válaszokat 3 csoportba lehet sorolni. Az első lehetőség, amikor 

egyáltalán nem jutna eszébe az embereknek élni a bizalmi vagyonkezelés lehetőségével. A 

második csoport az az eset, amikor az üzletszerű bizalmi vagyonkezelési formát választja 

valaki. Bár erre a lehetőségre érkezett számszerűen a legtöbb bejelölés, ugyanakkor a harmadik 

csoport (önmaga, családtag, ismerős), amely három részből tevődik össze, összegzéskor 

magasabb számot mutat, magasan meghaladja a professzionális vagyonkezelő kiválasztását. A 

három szám összege 173. 

A válaszokból látható, hogy a nem üzletszerű bizalmi vagyonkezelési jogviszonyokra is 

nagy lehetne az érdeklődés, megfelelő tájékoztatás hiányában azonban nem válik népszerűvé. 

A 2014. évi XV. törvény, amely a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól 

rendelkezik, 2017. június 23-ig nem engedélyezte, hogy ügyvédek foglalkozzanak bizalmi 

vagyonkezelői tevékenységgel. Ennek logikus következménye, hogy kevesen sajátították el a 

témára vonatkozó ismeretanyagot, csekély érdeklődést tanúsítottak az új jogintézmény iránt. Ez 

érthető, mivel a klasszikus jogviszonyokra irányuló okiratokat, így pl. végrendelet, házassági 

vagyonjogi szerződés stb., egyszerűbb számukra elkészíteni, mint egy kevésbé ismert új 

jogviszony szerződéseit, bejelentéseit. 

A végrendelettel szemben előnyöket lehet élvezni a bizalmi vagyonkezelési szerződés 

segítségével, mivel abban az esetben, ha bizalmi vagyonkezelésben van a vagyon, kontinuitás 

feltételezhető. A vagyon tulajdonosának halála esetén a hagyatéki eljárás hónapokig-évekig 

húzódhat a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedéséig. Ilyen hosszú időszak alatt a cégek, 

működésképtelenné válhatnak, vagyonok semmisülhetnek meg a megfelelő kezelés hiányában. 

Bizalmi vagyonkezelési szerződés esetén a vagyonkezelő ehelyett a kedvezményezettek 
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érdekeit szem előtt tartva tudja igazgatni a rá bízott vagyont a szerződésben előírtak szerint, így 

a vagyon rendeltetésszerű működése nem kerül veszélyeztetett helyzetbe. 

A fent leírtakat igazolja a kérdőív következő kérdése: „Vagyonának melyik részét adná 

bizalmi vagyonkezelésbe tulajdonjog átruházással, a kedvezményezett javára?” A 

válaszadóknak több opció kiválasztására nyílt lehetősége. A kérdésre 184 válasz érkezett, 20 

válaszadó, akik az előző kérdésnél úgy nyilatkoztak, hogy nem adnának semmit 

vagyonkezelésbe, mellőzték ebben az esetben is a válaszadást. 

 

Pénz: 69 37,5 % 

Ingatlan:  98 53,3 % 

Jármű:  42 22,8 % 

Gazdasági vállalkozás: 78 42,4 % 

 

4. ábra: Vagyonának melyik részét adná bizalmi vagyonkezelésbe? 

Figure 4.: Which part of the property would be transferred to a trust? 

 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

3.1. Pénz 

 

2017-ben a NAV 2800 milliárd forintra becsülte a külföldön – főleg Európán kívül tartott 

magyar vagyont.5 Abban az esetben, ha a bizalmi vagyonkezelés megfelelő biztosítékokkal 

működhetne Magyarországon, akkor a kedvező adózási feltételek mellett érdemes lenne a 

vagyont a felügyelhető magyarországi bizalmi vagyonkezelésbe csoportosítani. 

Ha a külföldön található magyar eredetű pénzforgalmi eszköz egy része visszakerülne 

Magyarországra, egyfajta kalkulálható gazdaságélénkítő hatást jelentene az országnak. 

Érdemes lenne számításokat folytatni arról, mekkora GDP növekedéshez vezetne, s el kellene 

gondolkodni azon, milyen formában lehetne népszerűsíteni ezt a folyamatot.  
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3.2. Ingatlan 

 

Magyarországról történő kivándorlás mértéke nő, és a kivándorlás motivációi között egyre 

gyakrabban szerepel a célországban elérhető jobb munkalehetőség és kedvezőbb jövedelmi 

viszonyok lehetősége, így számítani lehet arra, hogy a külföldön munkát vállalók által hazautalt 

pénzösszegek (remittances) egyre nagyobb hatással lesznek a magyar gazdaságra. A 

pénzösszegeket gyakran ingatlanvásárlásra fordítják, amelyek kezelésére a külföldön eltöltött 

idő alatt szintén nincs teljességgel lehetőség. Ideális lehet ebben az esetben is a bizalmi 

vagyonkezelés vagy a nyugat-európai országokban gyakran alkalmazott „family office”, amely 

a bizalmi vagyonkezelést elősegítő technikai megoldásokat biztosító intézmény. S mint látható 

az ingatlanok bizalmi vagyonkezelésben történő hasznosítása érte el a legmagasabb mutatót. 

Abban az esetben, ha egy ingatlan bizalmi vagyonkezelésbe kerül, akkor tulajdonosként a 

vagyonkezelő jelenik meg, de a kedvezményezett(ek) is fel lesznek tüntetve a tulajdoni lapon. 

Engedély(ük) és hozzájárulás(uk) nélkül az ingatlan nem értékesíthető. A jogrendszerben a 

haszonélvezeti joghoz hasonlóan működik ez a forma. 

 

3.3. Jármű 

 

Járművek esetén hasonló jogi forma alakul ki, mint a tulajdonos – üzembetartó jogviszony 

esetében. A tulajdonos a vagyon kezelője, de a kedvezményezett engedélye, jóváhagyása nélkül 

önállóan nem lehetséges a kötelmi jogviszony miatt csak és kizárólag a kedvezményezett 

érdeke miatt történő változtatás. 

 

3.4. Gazdasági vállalkozás 

 

Magyarországon a nyilvánosan elérhető céginformációs adatbázis adatai alapján közel négy és 

félezer olyan családi vállalkozás van, amely tíz évnél régebben alakult. A XX. század végén 

alapított cégek vezetői közül jelentős számú tulajdonos-ügyvezető napjainkra 60-70 éves.6 

Időszerű lenne a generációs vagyontranszfer lehetőségén elgondolkodni. Hasznos lenne abban 

az esetben, ha a család tulajdonában olyan vállalkozás van, amely szakértelmet igényel, s az 

örökösök nem alkalmasak vagy nem képesek a cég vezetésére, illetve, ha a cég örökösök közötti 

megosztása a vállalkozás fennmaradását, eredményes működését gátolná. 

Nyugat-Európa országaiban sokgenerációs vagyonok halmozódtak fel. Magyarországon 

a történelmi helyzet miatt nem volt erre lehetőség. Az egyetlen 7 generáció óta fennmaradt 

családi vállalkozás a Zwack Unicum, amelyet 1790 óta tartanak nyilván. Bár a II. világháború 

után államosították a céget, a 90-es években a feltaláló örökösei visszavásárolták. Követendő 

és példaértékű, hiszen olyan termékről van szó, amelyet II. József részére állítottak elő a 

jelenlegi tulajdonosok felmenői. A bizalmi vagyonkezelés megkönnyíthetné a hasonló, több 

generációs cégek kialakulását. 

Kapcsolódva a bizalmi vagyonkezeléshez, a számviteli törvény is módosításra került. Az 

elkülönített vagyont hasonló módon kell könyvelni, mint a gazdasági vállalkozásokat, csak az 

anonimitást követve az éves beszámoló és az adóbevallás nem nyilvános. 
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4. Family office7 

 

A korábban említett, az angolszász területről származó family office kifejezés olyan szervezeti 

formákat és szolgáltatásokat takar, amelyek a magán-nagyberuházások kezelésével foglalkozik. 

Integrált pénzügyi szolgáltatást jelöl, ami az egyes családok terveinek megfelelően magában 

foglalja a pénzügyi-, befektetési-, adó-, biztosítási tanácsadást, ingatlan- és ingóbefektetések 

vizsgálatát és kezelését, az ezekkel összefüggő ügyvédi szolgáltatásokat, a könyvelői-, banki- 

és vagyonkezelési tevékenységeket egyaránt. A Family office fő feladata, hogy a nem 

üzletszerű bizalmi vagyonkezelést, azaz a családi trust munkáját eredményessé tegye 

széleskörű tevékenységével.  

A szervezeti formák közé tartoznak azok a családi tulajdonú társaságok is, amelyekben a 

családi vagyontárgyak megtartása a cél. Létezik Family office, amely kizárólag egy család 

részére nyújt szolgáltatást, a multi Family office egyidejűleg több család számára 

tevékenykedik. Eredetileg nagyon gazdag családok hoztak létre saját Family office-t a magán- 

és üzleti vagyonuk és kötelezettségeik optimalizálásához. Európában több mint 4000 cég 

működik Family office szolgáltatással, melyből 750 kizárólag egyetlen család igényeit elégíti 

ki. Mindegyik Family office családonként legalább 100 millió dollár értékű eszközt kezel.8 

Az úgynevezett Multi Family office-ok családonként alacsonyabb összegekkel 

dolgoznak. Az Európában működő 2000 iroda portfoliója az átlagosan 10-15 ügyfelével, 25-50 

millió USD Svájcban, amely az európai családi irodák központja, 300-400 Family office 

létezik, amelyek főként külföldi ügyfeleket szolgálnak. Egy tucat közülük 10-15 milliárd 

dollárnyi egyedi vagyont kezel.9 

A kereskedelmi és a privát bankok Nyugat-Európában egyre inkább reklámozzák 

ügyfeleiknek a saját működtetést végző Family office lehetőségét. A független Family office 

cégek azzal vádolják ezeket a banki üzletágakat, hogy nem hoznak objektív döntést 

befektetések esetében, és a jutalékok túl magasak. A független Family office cégek jutaléka a 

megkötött szerződés szerint egyedi megoldásokkal alakítható, így szabadabb. 

 

4.1. A Family office célja, működési alapelvei 

 

A Family office szolgáltatás lehetővé teszi az ügyfelek és családjuk számára, hogy minden 

vagyonnal kapcsolatos feladatot egy megbízható partner segítségével intézzenek. A vagyon 

kezelése szerteágazó ismereteket igényel, ehhez partnerekre lehet szükség. A családi vagyon 

tulajdonosainak számos, anyagi helyzetükkel kapcsolatos kezelési, adózási döntést kell 

meghozni. Családi vagyonkezelési szolgáltatásokat nagyon kevesen nyújtanak a magyar 

piacon. 

Tekintettel arra, hogy egy családot érintő vagyontervezési, -strukturálási és -kezelési 

tevékenység rendkívül szerteágazó ismereteket igényel, sok esetben igen bonyolult jogi, illetve 

adótanácsadói kérdéseket eredményez. Ezeket a feladatokat külső tanácsadók segítségével lehet 

szakszerűen, kiemelt minőségben megoldani úgy, hogy rendszerint egy pénzügyi tanácsadó cég 

és partnerei, szaktanácsadói vállalják a feladatot. 

 

4.2. A family office szolgáltatásai 

 

A Family office szolgáltatásai széleskörűek, aminek köszönhetően a vagyonos családok 

meggyőződhetnek arról, hogy a megfelelő tudással, szakértelemmel és tapasztalattal rendelkező 
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személyek/team gondoskodik vagyonukról, emellett pedig megfelelő, személyre szabott 

tanácsadásban és segítségnyújtásban is részesülhetnek. A Family office hasonlít a privát 

banking tevékenységhez, ami a vagyonkezelést illeti, de túlmutat rajta.  

 

5. Médiamegjelenések 

 

A kutatásom a bizalmi vagyonkezeléssel kapcsolatosan hazánkban megjelent szakirodalomra 

és általános cikkekre, a konferenciákra, szimpóziumokra is kiterjed. A hipotézisem szerint a 

bizalmi vagyonkezelési tevékenység a befektetési piacon várhatón egyre nagyobb szerepet kap. 

A köztudatba való beépítéséhez nagyon nagy szükség van közérthető és objektív 

kommunikáció megteremtésére.  

A Budapesti Ügyvédi Kamara, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara rendszeresen tartanak 

magas színvonalú előadásokat és adnak ki publikációkat a bizalmi vagyonkezelés 

lehetőségeiről. Fontos momentumok a megrendezett konferenciák, amelyeket a Society of 

Trust and Estate Practitioners (STEP) a bizalmi vagyonkezelő, adó- és vagyontervezéssel 

foglalkozó szakemberek nemzetközi szakmai szervezete rendez. Ennek a nemzetközi 

szervezetnek a magyarországi fejezete képviseli a szakmai szempontokat a helyi és nemzetközi 

jogalkotási folyamatok során. A STEP együttműködik az Európai Unió OECD szervezetével, 

az FATF-fel, a nemzeti kormányzatok bizalmi vagyonkezelési-, adózási-, öröklési-, továbbá a 

pénzmosás megakadályozása érdekében tett kérdésekben. A STEP dolgozik a Magyar Ügyvédi 

Kamarával, a Budapesti Ügyvédi Kamarával, és a Magyar Könyvvizsgálói Kamarával. Célja a 

szakmai tapasztalatok megosztása és a folyamatos szakmai képzés biztosítása, melynek 

érdekében rendszeresen szakmai konferenciákat és szimpóziumokat tart. 

Az új Polgári Törvénykönyv megjelenése óta a lakosság felhasználói oldalát figyelembe 

véve kevés cikk és tanulmány jelent meg a bizalmi vagyonkezelésről. Alig találhatóak olyan 

riportok, amelyben a bizalmi vagyonkezelés hasznosításáról volna szó, akár külföldi példák 

alapján. A megjelent cikkek nagy része igényes, érdeklődő, a szakmai körök igényére épülve a 

törvények bemutatására, alkalmazására irányulnak, a bizalmi vagyonkezeléssel foglalkozó 

szakemberek számára. Néhány konferencián is hasonlóképpen a szakemberek számára érthető 

előadás és terjesztés a jellemző. 

Azok a cikkek, amelyek a bizalmi vagyonkezelésről szólnak és a közönség számára 

elérhetőek, gyakran pejoratív hangulatot árasztanak: „bűnre csábít, de összességében nem nyújt 

az eddigieknél több lehetőséget adóeltitkolásra, vagyonkimentésre a hamarosan igénybe vehető 

bizalmi vagyonkezelés”10, „tovább erősítheti a korrupciót, a szürke- és feketegazdaságot”, 

„strómanbiznisz”. Sorolni lehetne a hasonló hangulatú leírásokat. 

Wilbur Schrammtól származik a következő idézet. „A hír az emberek koponyájában 

létezik. Ez nem egy esemény, ez valami olyasmi, amit az esemény után fogunk fel. Nem azonos 

az eseménnyel, egy próbálkozás arra, hogy rekonstruáljuk az esemény lényegi szerkezetét. A 

lényegit olyan vonatkozási rendszerben határozva meg, amelynek rendeltetése, hogy az olvasó 

számára értelmezhetővé tegye az eseményt.”11 A cikkekből idézett kifejezések az olvasók 

interpretációja szerint negatív gondolatokat ébreszthet. Az olvasóközönség nem feltétlenül azt 

kezdi el vizsgálni, mire használhatják a jogintézményt, hanem mint egy újabb, a „kiválasztott” 

emberek számára való elbújási lehetőséget értelmezik. 

Minden újságírónak kötelessége lenne az objektív tájékoztatás. Megalapozott tudás és 

ismeretanyag nélkül sajnálatos, hogy a befogadó közönséget evvel a témakörrel kapcsolatosan 

gyakran manipulálják és nem a valóban hasznos oldala felől közelítik meg a jogintézményt. 
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6. Összefoglalás 

 

A bizalmi vagyonkezelés intézménye Magyarországon csak néhány év óta használható 

szerződéses modell, illetve végintézkedés kiváltására alkalmas jogi eszköz, így társadalmi 

szinten még nem vált ismertté. A hipotézisem szerint a bizalmi vagyonkezelési tevékenység a 

befektetési piacon várhatón egyre nagyobb szerepet kap. A köztudatba való beépítéséhez 

szükség van közérthető kommunikáció megteremtésére, kommunikációs modell kialakítására. 

A cél érdekében alkalmazott kommunikációs és menedzsmenti megoldásokkal a bizalmi 

vagyonkezelés jogintézménye ismertté, alkalmazhatóvá és használhatóvá válhat a hiányát és 

szükségét érző emberek számára. 

Francis Fukuyama szerint a modern társadalmak legfőbb feladata a társadalmi bizalom, a 

társadalmi tőke magas szintjének megőrzése vagy megteremtése, mert ennek hiánya legalább 

olyan mértékben akadályozza a gazdaság fejlődését, mint a fizikai tőke szűkössége. A bizalmi 

vagyonkezelés jogintézményének lehetősége hazánkban az idézett gondolat igazolása, ami a 

gazdaság fejlődését támogatja. 
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Orosz Flóra22 

 

TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A MEZŐGAZDASÁG 

KERETEI KÖZÖTT –KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A NYUGAT-

EURÓPAI MEGOLDÁSOKRA 

 
SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE FRAME OF AGRICULTURE – IN PARTICULAR OF 

WEST-EUROPEAN SOLUTIONS 

 

ABSTRACT 

 
Nowadays we can hear a lot about social responsibility. Firstly, everybody associates for the companies’ 

social responsibility, however, the responsibility of other actors is also exists. There are three dimensions 

of social responsibility: the responsibility of companies and other organisations, individual and the state. 

The responsibility of organisations covers non-profit organisations, social organisations and social 

agricultural forms, such as social farms. Basically, the so called social and individual responsibility 

exists. The study introduces how social responsibility appears in the frame of agriculture, within social 

farms. Social farm is an agricultural scene, where underprivileged people can be involved. It completes 

traditional agricultural activities in an innovative way. It makes possible the join in agricultural activities 

for disadvantaged people, as it provides a wide range of agricultural type of activities, from production 

to services through processing. In the case of social farms both individual and social responsibility 

appears.  

The study analyses the model of social farms with regard to both theory and practice focusing on West-

European examples. 

 

 

1. Bevezető gondolatok 

 

Jelen tanulmányomban arra vállalkozom, hogy a társadalmi felelősségvállalás egy új 

dimenzióját mutassa be. Azt vizsgálom, hogyan jelenik meg a mezőgazdaság keretei között, 

hogyan kapcsolódik hozzá. 

A társadalmi felelősségvállalás kérdése a gazdasági szférában, a vállalatokkal 

kapcsolatban jelent meg a ’70-es években. Hátterében annak felismerése állt, hogy a gazdasági 

világ, és az azon belül működő vállalatok nem egy elszigetelt területet képeznek, hanem 

közvetve vagy közvetlenül, de szoros kapcsolatban állnak szűkebb és tágabb környezetükkel, 

végső soron a társadalommal és a természetes környezettel. Aktív szerepet játszanak a 

társadalmi folyamatokban és tevékenységük jelentős környezeti és társadalmi hatással bír.1  

A globalizáció következtében felmerülő problémák, mint pl. a munkanélküliség, a 

létbizonytalanság, a környezetszennyezés hatására újraértékelődött, sőt mi több, felértékelődött 

a társadalmi felelősségvállalás szerepe. Uniós szinten is megjelent több dokumentum ezzel 

kapcsolatban, melyek meghatározták fogalmát, jelentőségét, valamint hol és milyen szerepet 

tölt be a gazdasági életben.  

Az egyik ilyen szegmens a mezőgazdaság, azon belül is a szociális mezőgazdaság 

szférája, ahol szintén megjelenik a felelősségvállalás fontossága. A tanulmány ennek 

megvalósulását elemzi. Bár érintőlegesen foglalkozik a vállalatok társadalmi 
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felelősségvállalásának kérdésével, illetve a társadalmi felelősségvállalás egyéb szegmenseinek 

rövid ismertetésével, de részletes bemutatása nem képzi jelen cikk tartalmát. A fő hangsúly a 

mezőgazdaság –kiemelten a szociális farm- és a társadalmi felelősségvállalás kapcsolatán van. 

A magyar vonatkozás bemutatása mellett nemzetközi példákat is elemezésre kerülnek. 

 

2. A társadalmi felelősségvállalás fogalma 

 

Ahhoz, hogy megértsük, a társadalmi felelősségvállalás (social responsibility=SR) hogyan függ 

össze a mezőgazdasággal, tisztázni szükséges, mit is jelent maga a társadalmi 

felelősségvállalás. 

A fogalom kapcsán mindenkinek a CSR, azaz a vállalkozások társadalmi 

felelősségvállalása2 jut eszébe, ugyanis elsősorban a vállalati szférához kötődik.  A CSR, mint 

olyan, önálló jogi fogalomként nem létezik. Ennek ellenére nem egy tiltott magatartásról van 

szó, sőt egyre nagyobb szerepe, jelentősége van a gazdasági életben, egyre nagyobb igény 

mutatkozik rá a vállalatok részéről. Alapvetően egy gazdaságtani eszköz, amely a vállalkozások 

fő, profitorientált tevékenysége mellett önkéntes, kiegészítő kötelezettségvállalásként jelenik 

meg.3 Az önkéntesség pedig mindig valamilyen aktuális érdeken nyugszik.4 

Hangsúlyozni kell azonban, hogy van élet a CSR kívül is. Vagyis a társadalmi 

felelősségvállalásnak más dimenziói is vannak. Megjelenik egyrészt a vállalkozásokon túl 

egyéb szervezetek esetében, másrészt az egyének (állampolgárok), harmadrészt az állam 

szintjén is. A szervezetek szintjén pl. a non-profit szervezetek, társadalmi szervezetek, illetve a 

szociális mezőgazdasági formák esetében. Úgy valósul meg mind az egyének, mind a 

szervezetek tekintetében, hogy azok nemcsak tevékenységükért, hanem környezetükért is 

felelősséget vállalnak, azaz valójában a társadalomért, amelyben élnek, működnek, illetve a 

gazdasági folyamatokért is. Jellegét tekintve azonban a felelősség másként realizálódik az 

egyének, a szervezetek és az állam esetében. Ebből kifolyólag a Reisinger Adrienn által végzett 

csoportosítás szerint beszélhetünk egyéni és társadalmi/ gazdasági felelősségvállalásról. Az 

egyéni felelősségvállalás magába foglalja többek között a másoknak való segítést és a civil 

szervezetben való részvételt, azon belül is pl. a hátrányos helyzetűeket támogató szervezetben 

való tagságot, vagy azoknak nyújtott pénzügyi támogatást, önkéntes munkát. További két 

módon jelenik meg az egyén társadalmi felelőssége. Egyrészt a saját személyi felelősség 

keretében (self personal responsibility), mely az egyén saját és család életére vonatkozik. 

Másrészt az egyéni felelősség tekintetében (individual social responsibility), mely kiterjed az 

egyén szűkebb és tágabb környezetére is, vagyis arra a közösségre, amelyben él.5 

Mint az előzőekben kifejtésre került, a SR önkéntes vállaláson alapul, elsősorban a 

gazdaságban jelenik meg. Nem jogi fogalom, de kapcsolatban áll(hat) a joggal, a jogalkotás, a 

jogszabályok (betartása) pedig ösztönözhetik azt. Hazánkban a SR olyan intézkedéseket foglal 

magába, mint pl. a sérülékeny csoportok munkaerő-piaci integrációja, a diszkrimináció 

munkahelyi csökkentése. Az egyes prioritásokról az 1201/2015. (IV. 9.) Korm. hat.6 

rendelkezik. Ezek között a gazdaságfejlesztés keretében szerepel a szociális gazdaság 

kiterjesztése, valamint a szociális foglalkoztatás lehetőségeinek kialakítása, bővítése. További 

prioritásként tartalmazza a Kormány határozat a munkaügy- és esélyegyenlőség területét, 

amelyen belül a megváltozott munkaképességű munkavállalók esélyeinek javítása emelhető ki. 

Valamint megjelenik a diszkriminációmentes foglalkoztatás biztosítása, mint célkitűzés. Ezek 

többsége bár puha jogi eszköz, nem kötelezőek és nem kikényszeríthetőek, mégis olyan célokat, 



 

 

IV. Fiatalok EUrópában Konferencia 

Pécs, 2017. november 24-25. 

Sopianae Kulturális Egyesület  

Tanulmánykötet 

 
 

221 

 

intézkedéseket tartalmaznak, amely a mezőgazdaság keretei között megvalósítható társadalmi 

felelősségvállalásként minősül. 

 

2.1. A felelősség fogalma 

 

Magyarázatra szorul a társadalmi felelősségvállalás fogalmán belül maga a felelősség fogalma 

is. Ugyanis ebben a környezetben nem a jog által szabályozott tényleges felelősségi formákat 

kell érteni. Tehát nem egy sztrikt felelősségi alakzatról van szó, nem polgári jogi, büntetőjogi 

vagy közigazgatási jogi felelősséget jelent.7 

Jelen esetben a felelősség önkéntes, jogszabályok betartásán túlmutató 

felelősségvállalás, ami a vállalkozásnak társadalom irányába megvalósuló felelőssége. Négy, 

egymásra épülő felelősségi területet foglal magába: gazdasági, jogi, etikai és jótékonysági 

elvárásokat jelent. A négy felelősségi irányt tekintve a gazdasági felelősség a vállalat 

tulajdonosaival szemben jelenik meg, hogy megfelelően biztosítsák a hosszú távú hatékony, 

gazdaságos működést.  

Bár a SR nem tényleges jogi felelősségi forma, nem egy adott jogi kapcsolathoz kötődik, 

mégis van jogi vonzata is, melynek értelmében a vonatkozó jogszabályok, rendelkezések 

betartása mind a vállat, mind nyújtott szolgáltatások és termékek esetében kötelező, nem 

hagyható figyelmen kívül.  

Az etikai felelősség a jogi felelősségen túlmutató felelősségi forma, mely az egyes 

normák és elvárások tulajdonosok, munkavállalók és egyéb érintettek részéről való tiszteletben 

tartását jelenti.  Elsősorban ilyen erkölcsi normákon alapul a SR.  

Végül a jótékonysági elvárások teljesítése a jóléthez való hozzájárulást, az életminőség javítását 

szorgalmazza. Összességében tehát egy komplex fogalommal állunk szemben.8 

 

3. A társadalmi felelősségvállalás megvalósulása a mezőgazdaság keretei között 

 

A következőkben, a fogalmak meghatározása után, kifejtésre kerül a mezőgazdaság és a 

társadalmi felelősségvállalás kapcsolata. A 2.1. pont alatt kifejtettek értelmében a felelősség 

egyik területét a gazdasági felelősség képzi, amely magában foglalja a mezőgazdaság, azon 

belül is a szociális mezőgazdasági formák keretében megvalósuló társadalmi 

felelősségvállalást. Hipotézisem szerint a szociális farm, mint szociális mezőgazdasági forma 

–amely kutatási területem alapját képzi- alkalmas a hátrányos helyzetű személyek helyzetének 

javítására, mind mentális körülményeik, mind foglalkoztatási lehetőségeik javítására.  

A szociális farm egyre inkább egy megfelelő alternatív megoldásként szolgál Európa 

azon vidéki területei számára, ahol az állami szociális szolgáltatás gyakran nem létezik, nem 

megfelelő, nem elérhető vagy gyenge minőségű. Röviden úgy határozható meg a fogalma, hogy 

egy olyan multifunkcionális mezőgazdasági tevékenységi forma, amely társadalmi funkciót is 

ellát a hagyományos agrártevékenységek mellett, mely tevékenységeken keresztül megvalósul 

a résztvevők foglalkoztatása. Tehát két pillérre épül a modell: mezőgazdasági tevékenység 

végzésére és a támogató szolgálatra. Az alapkövet maga a farm képzi, amely biztosítja a farm 

szolgáltatásait igénybe vevőknek a biztonságos, helyreállító környezetben való 

készségfejlesztést, rehabilitációt, integrációt.9 Az integráció jelenti a szociális farm lényegét, 

ami a hátrányos helyzetű személyek befogadása és elfogadása nyomán valósul meg. Ennek 

nyomán a farm elsődleges célja a foglalkoztatás, a munkalehetőség biztosítása és ezen keresztül 

pedig az, hogy ezek az emberek is a társadalom, illetve a munkaerő-piac aktív, teljes értékű 
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tagjaivá válhassanak. Mindezt a mezőgazdaság keretein belül, mezőgazdasági tevékenységek 

által kívánja elérni.10 

További fontos jellemzője a szociális farm modellnek -mely jelen tanulmány szempontjából 

rávilágít a mezőgazdaság és a SR kapcsolódási pontjaira-, hogy a társadalmi és gazdasági 

kooperáció különböző szintű formái jelennek meg benne: személyiségfejlesztés, ismeretátadás, 

fenntartható mezőgazdaság, környezettudatosság, valamint gazdasági előnyök mellett a közös 

felelősség és társadalmi felelősségvállalás.11 A felelősségvállalás egyéni és szervezeti szinten 

is megjelenik. Egyéni szinten, a farmokon dolgozó szociális farmszolgáltatást nyújtók és az ott 

tevékenykedő önkéntesek kapcsán, akik arra vállalkoznak, hogy segítséget nyújtsanak, 

fejlődést biztosítsanak, illetve foglalkoztassák a farmon tartózkodó célcsoporti kört. Szervezeti 

szinten, pedig egyrészt a farm szemszögéből valósul meg, melynek célja a hátrányos helyzetű 

személyek felkarolása. Másrészt a vállalatok CSR tevékenysége kapcsán valósul(hat) meg a 

szervezeti szintű felelősségvállalás, ugyanis a vállaltok, különböző szervezetek egy szociális 

farm irányába is vállalhatnak önkéntes segítségnyújtást, ami pedig nagyban hozzájárul a farmok 

fenntartásához, működésének segítéséhez.  

A szociális farmszolgáltatás, valamint annak nyomán érvényesülő felelősségvállalás a 

hátrányos helyzetű emberek tág körét öleli fel. Elsődlegesen a gondoskodásra szoruló 

embereket, akik segítség nélkül nem képesek helyzetükön javítani. Ide tartoznak: 

fogyatékossággal vagy tartós betegséggel élők, autisták, a mentális problémákkal küzdők, 

szenvedélybetegek, a valamilyen oknál fogva csökkent munkavégzési képességgel 

rendelkezők, az elítéltek, vagy hátrányos helyzetben lévők. Másodsorban az egészséges 

emberek számára nyújt segítséget, méghozzá az óvodásoknak, iskolásoknak, akiknek az 

ismeretszerzés, a szemléletformálás helye a farm.12  A gyakorlatban a farmok gyakran nem csak 

egy célcsoporti körre fókuszálnak, hanem a résztvevők széles körét fogadják, mely több 

pozitívummal is jár. Finanszírozási szempontból ezáltal a farmok több forrásból juthatnak 

támogatáshoz; szociális szempontból pedig a különféle problémákkal küzdők egymás 

segítségére szolgálnak. 

 

3.1. Társadalmi felelősségvállalás a vállalatok és szociális farmok viszonylatában 

 

Alapvetően a vállalatok és a szociális farm esetében a társadalmi felelősségvállalás kapcsán 

párhuzam húzható, mivel azonos mindkét esetben az, hogy önkéntesen teszik mindezt. De 

eltérő okok, célok motiválják erre őket. Míg egy vállalkozás, cég szabadon határozza meg a 

célt, milyen irányba vállal felelősséget, milyen módon nyújt támogatást. Addig a szociális farm 

nemcsak foglalkoztatási formájában, tevékenységében, hanem céljában is szociális. Ebben áll 

a kettő közti különbség.13 

3.2. A társadalmi felelősségvállalás és a fenntartható fejlődés kapcsolata 

 

A társadalmi felelősségvállalás és a fenntartható fejlődés között szoros kapcsolat van. Gyakran 

szinonimaként említik a CSR és a fenntarthatóság fogalmát.14 Ez abból adódik, hogy a CSR 

egy komplex fogalom, amely magában foglalja a társadalmi és ökonómiai szempontú, illetve 

az ökológiai szempontú felelős vállalatirányítást. Ugyanis ahhoz, hogy a jövő generáció 

számára egy megfelelő életet biztosítsunk, szükség van a vállalatok ökológiai célú 

felelősségvállalására.15 

A szociális farmok által vállalt felelősség is elősegíti a fenntartható fejlődést. Ez levezethető 

a farm multifunkcionális jellegéből, miszerint gazdasági (termelési), társadalmi és ökológiai 
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funkciót is ellát.16 Hagyományos biogazdálkodás folyik a farmokon, ami kíméli, óvja a 

környezetet. Fontos szempont a gazdálkodás és a résztvevők foglalkoztatása során a 

környezettudatosság, és a vidéki térség munkaerejének megtartása. Valamint a hátrányos 

helyzetű személyek foglalkoztatási lehetőségeinek megteremtése nyomán gondoskodik a 

hátrányos helyzetű térségek helyzetének javításáról, de legalább annak szinten tartásáról. 

 

4. Nemzetközi modellek 

 

Hazánkban a szociális farm egy meglehetősen új modell, működési struktúráját tekintve még 

gyermekcipőben jár. Kb. 10 évvel ezelőtt jelent meg Magyarországon.17 Bár egyre nő az igény 

a farmok létesítése iránt, egyre több kezdeményezés jelenik meg felismerve a farmok 

jelentőségét, de még kevés a hazai gyakorlat, szakismereti tapasztalat. Tovább nehezíti a 

szociális farmok helyzetét az a tény is, hogy jogszabályi keretek hiányában kezdtek el működni. 

Ennek következtében a hatékony működést a hiányzó jogi szabályozás, valamint a meglévő 

jogszabályok ellentmondásai gátolják.18 

Magyarországgal szemben Nyugat-Európában már nagyobb hagyománya van a 

modellnek. Így a következőkben a nyugat-európai jellemzők vizsgálatára kerül sor. A szociális 

farmtevékenységek diverzitása folytán nincs egy általánosan elfogadott fogalom, terminológiai 

sokszínűség jellemző: szociális farmszolgáltatás (social farming), zöld gondoskodás (green 

care), gondoskodó farm (care farm), de ezek közül is a care farm, a social farm fogalma terjedt 

el leginkább a köznyelvben.19 A szabályozás tekintetében sincs egység, bár külföldön már 

nagyrészt jogszabályi keretek között működnek a farmok.20 A különbözőségek ellenére 

azonban közös bennük a mentális és fizikális jóllétet megteremtésének célja, illetve 

ismeretátadást elősegítő szolgáltatás nyújtása mezőgazdasági tevékenységek végzése által.  

Alapvetően a szociális farmok három típusa határolható el egymástól:  

1. Zöld gondoskodás (Green care farms):  

2. Terápiás kertkultúra és gyógyító kertek (Horticultural therapy, Healing gardens) 

3. Állatasszisztált terápia (Animal-assisted therapy).21 

Az egyes kategóriák közül jelen tanulmányban kettő típus ismérveit elemzem fókuszba 

állítva, hogy hol terjedt el, milyen célcsoporti körrel, milyen tevékenységek jellemzőek és 

hogyan alakul a pénzügyi támogatás kérdése. 

 

4.1. Hollandia 

 

A zöld gondoskodás típusának egyik legjellemzőbb országa Hollandia, ahol ez egy rendkívül 

fejlett, virágzó ágazat. Magyarországhoz hasonlóan egy alulról építkező modellként jelent meg 

azoknak a gazdáknak a kezdeményezésre, akik felismerték a mezőgazdaság és a gondoskodás 

kombinációjának jótékony hatását a hátrányos helyzetű emberek helyzetének javítása terén. 

Nagy számban elterjedt a modell, mely jól tükrözi a szociális mezőgazdaság szektorában 

betöltött relevanciáját. Hollandiában a farmok vonatkozásában különbség tehető:  

a) a hagyományos, független családi gazdaságok és  

b) az ún. szervezeti/intézményi farmok között.  

A hagyományos családi gazdaságok esetében a vállalkozó saját költségére és felelősségére 

vezeti a farmot. Több jogi forma létezik, amelybe besorolhatja a gazdálkodó farmját annak célja 

és szervezeti struktúráját tekintve: egyéni vállalkozás, civil szervezet, közkereseti társaság, 



 

 

IV. Fiatalok EUrópában Konferencia 

Pécs, 2017. november 24-25. 

Sopianae Kulturális Egyesület  

Tanulmánykötet 

 
 

224 

 

betéti társaság vagy alapítvány. Ezzel szemben a szervezeti farmok pénzügyileg és 

szervezetileg is egy egészségügyi intézmény része, amely felelős a farmért.22 

A résztvevők különböző mezőgazdasági tevékenységet végeznek, de több farm esetében is 

megjelennek a kertészeti tevékenységek, illetve az állattartás is. A legtöbben a farm nyújtotta 

gondoskodás miatt érkeznek, akik számára a farmok elsősorban nappali foglalkozást nyújtanak, 

illetve fontos szerepe van a foglalkoztatási képzéseknek és a tényleges munkavégzésnek is. 

Emellett előfordulnak olyanok farmok is, amelyek helyben lakást is biztosítanak. 

A célcsoporti kör, amint az korábban a 3. fejezet keretében kifejtésre került, a hátrányos 

helyzetű emberek széles körét öleli fel: legnagyobb hányadát a tanulási nehézségekkel küzdők 

–ezen belül is azok a felnőttek, akik nem részesültek oktatásban és azok a gyerekek, akik 

speciális oktatásra szorulnak – és a mentális problémákkal küzdők alkotják. Továbbá autisták, 

pszichiátriai betegek, testi fogyatékossággal rendelkezők, időskorúak, szenvedélybetegek, 

börtönviseltek és munkanélküliek számára is segítséget nyújt a modell.23 

A pénzügyi finanszírozást tekintve is fejlett Hollandia, egy jól kialakult rendszeren alapul. 

Elsősorban az „AWBZ”24 rendelkezik a farmszolgáltatások finanszírozásáról, mely törvény 

minden holland állampolgár számára kötelező biztosítási fajtát ír elő. E törvény a krónikus 

betegségek költségeit és azokat a kiadásokat fedezi, melyeket más biztosítások nem. Az AWBZ 

értelmében négyféle képen juthatnak támogatáshoz a farmok: 

 Egyrészt a PGB (személyes büdzsé) nyomán. A résztvevő saját elhatározásából vagy 

törvényes képviselőjének döntése végett határoz úgy, hogy igénybe veszi a 

farmszolgáltatásokat, melyet a PGB keretből finanszíroz. A farmok jelentős hányada jut 

így bevételhez. 

 Másrészt szintén sok farm jut támogatáshoz a részükre elkülönített forrásokból.  

 Harmadrészt egyes farmok egy egészségügyi intézménnyel működnek együtt, amelytől 

támogatást kapnak.  

 Negyedrészt lehetőség van AWBZ akkreditáció megszerzésére,25 mely alapján 

hivatalosan is gondoskodó intézménnyé válik a farm. Ezáltal pedig közvetlenül jut 

támogatáshoz a farm az AWBZ forrásbázisából.26 

 Ezeken kívül bevétel származik még a vidékfejlesztési programokból, mivel a szociális 

farszolgáltatás beillik a vidékfejlesztési politikába; az innovációs törekvések 

ösztönzéséből; farmok organikus termelése esetén az ún. zöld támogatásból (green 

financing). Továbbá Hollandiában számos (magán)alap létezik, melyből a következő 

feltételek megléte esetén részesülhetnek a farmok: 

 jogi személyiséggel kell rendelkeznie a farm (alapítvány, egyesület), melynek 

létesítő okiratában a tevékenységi körök között valamilyen társadalmi célnak is 

szerepelnie kell 

 személyes hozzájárulás is szükséges, mivel az alapból történő támogatás a 

költségeknek csak bizonyos hányadát fedezi 

 az alapból való részesedés iránti kérelmet a befektetés megkezdése előtt be kell 

nyújtani 

 nem működési támogatásként kerüljön felhasználásra. 

 Végül a pénzügyi finanszírozás körében kell megemlíteni a helyi vállalkozások vagy 

egyesületek CSR keretében végzett támogatását.  

 Előfordul, bár kis számban olyan farm is, amely nem kap semmilyen támogatást, hanem 

teljesen önkéntes alapon végzi a gondoskodási tevékenységeket.27  
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Jelenleg nincs Hollandiában a szociális farmokra vonatkozó kifejezett nemzeti politika, de 

több minisztériumi szintű rendelkezés is a farmokra (pl. Mezőgazdasági, Természetvédelmi és 

Élelmiszerbiztonsági Minisztériumé). Regionális szinten az egyes tartományok hoznak a 

farmokat érintő döntéseket.  

Leszögezhető, hogy Hollandiában valóban egy jól működő szociális farmrendszer működik, 

melyet a farmok nagy száma is tükröz. A felelősségvállalás a hagyományos családi gazdaságok 

és az intézményi farmok esetében is mind egyéni, mind szervezeti szinten megjelenik külön 

nevesítve a támogatások körében.  

 

4.2. Egyesült Királyság 

 

Az Egyesült Királyságban is nagy hagyománya van a szociális mezőgazdaság ezen formájának, 

számos farm működik. Itt jöttek létre az első terápiás közösségek a II. világháború alatt. Az 

1950-es, ’60-as években pedig már számos terápiás kert kifejezetten hátrányos helyzetű 

személyek érdekében jött létre. Az Egyesült Királyságban a gondoskodási lehetőségek a mai 

napig a szociális és terápiás kertkultúrához és a zöld élményhez kötődnek, ennek következtében 

a szociális farmtípusokon belül elsősorban az úgynevezett terápiás kertkultúra jellemző. A 

farmok jelentőségét igazolja, hogy számuk folyamatosan nő, és egyre nagyobb az igény rájuk. 

Hollandiával ellentétben azonban az állam még nem támogatja ezt a modellt, a Care Farming 

UK szervezet az (egy szakmai jótékonysági szervezet), amely felkarolta és képviseli a care 

farmok ügyét.28 Ez a szervezet megalkotta a gondoskodó farmszolgáltatást szabályozó Eljárási 

Törvénykönyvet (The care farming Code of Practice), amely egy egységes iránymutatást ad.29 

Az Egyesült Királyságon belül működő farmok közül nagyobb hangsúlyt fektetek az ún. 

city farmok (városi farmok) bemutatására.30 A szociális farmok, és ezen belül a city farmok is 

régóta működő gazdaságok, jól kialakult gyakorlattal rendelkeznek.31 Találó megfogalmazás 

szerint ezek a farmok „oázisok a városon belül”. Jogi formájukat tekintve „registered charity”-

k,32 azaz bejegyzett jótékonysági szervezetek, mely elnevezés az angolszász országokban 

jellemző (elsősorban az Egyesült Királyságban és Írországban). Továbbá ezek a farmok 

„company limited by guarantee”-nek33 minősülnek, vagyis korlátolt felelősségű társaságok. 

Egy 2017-es felmérés szerint a farmok 22%-a működik ebben a formában.  

A city farmokon, más szociális farmtípusokhoz hasonlóan a résztvevők foglalkoztatása, 

a segítségnyújtás mezőgazdasági tevékenységek végzése által történik. Kiegészítő 

tevékenységként jelenik meg a mezőgazdasági ismeretek átadása és a szemléletformálás. Ezek 

a szolgáltatások három tevékenységi körbe sorolhatók: termelés, szociális tevékenység és 

értékesítés. Termelés keretében növénytermesztéssel, kertészkedéssel és állattartással 

foglalkoznak a résztvevők. A szociális tevékenységek közé tartoznak a különféle workshopok 

szervezése. A farmok kapcsolatban vannak környékbeli oktatási intézményekkel, és 

megállapodás keretében a gyerekek, tanulók szükségleteinek, speciális igényeinek megfelelő 

fejlesztő, oktató tevékenységet biztosítanak számukra. Az értékesít esetében pedig a farmon a 

célcsoporti kör tagjai által megtermelt zöldségeket, gyümölcsöket, feldolgozott termékeket 

értékesítik.34  

A városi farmok is tág személyi kör számára igénybe vehető szociális farmtípus. 

Gyakorlatilag a társadalom egészét célozza, mindenki előtt nyitva áll a farmok kapuja. Így a 

tanulási nehézséggel, mentális problémával küzdőkön, testi fogyatékossággal rendelkezezőkön 

át az egészséges felnőttek, illetve óvodások, iskolások részére is. Speciális célcsoporti körként 
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jelenik meg például a Londonban élő zimbabwei és bangladesi bevándorolt nemzetiség –a 

Spitalfield City Farm az úgynevezett Coriander Club projekt kifejezetten számukra alakult.  

Amint korábban említésre került, nem kapnak állami támogatást a farmok. Ennek 

ellenére kialakult, sokrétű finanszírozási rendszerre épül működésül. Bevételük nagyrészt 

különböző adományokból származik. Másrészt a farmon működő boltok által végzett 

értékesítési tevékenységből, ahol bárki vásárolhat. A farmok az iskolákkal való 

együttműködésért, a workshopok szervezéséért díjat számolnak fel. Továbbá bevétel ered a 

vállalkozások CSR tevékenységéből, mely nagyban hozzájárul a farmok fenntartásához, 

működéséhez. Valamint támogatást kapnak attól a londoni kerülettől is, melynek területén 

működik a farm.35  

Összességében Hollandiához hasonlóan az Egyesült Királyságban is virágzik a farmok, 

ezen belül is a city farmok működése.  A társadalmi felelősségvállalás a városi farmok esetében 

is megjelenik. 

 

5. Záró gondolatok 

 

A tanulmány célja az volt, hogy bemutassa egyrészt elméleti, másrészt empirikus kutatásra 

alapozva, hogyan lehet értelmezni a társadalmi felelősségvállalás kérdését a mezőgazdaság 

keretében. Középpontban az áll, hogy a társadalom irányába vállalandó felelősség nemcsak a 

vállalkozások feladata, hanem egyéb szervezetek, mint például a szociális szervezetek esetében 

is megjelenik. A SR ezen dimenziójának vizsgálatára korábban még nem került sor, jelezve 

ezzel a SR speciális megjelenési területét. 

A társadalmi felelősségvállalás fogalmának meghatározása után sor került magának a 

felelősségnek a definiálásra. Ebben az esetben ugyanis nem a jogi értelemben vett felelősségről 

beszélünk, hanem az csupán a felelősség egyik területét képzi. Ezt követően bemutattam, hogy 

a mezőgazdaságban, azon belül is szociális farmok esetében hogyan jelenik meg a SR. Az 

általános jellemzők mellett nemzetközi példákon keresztül a gyakorlati működést elemeztem 

közelebb hozva ezzel az olvasóhoz a modellt.  

Meglátásom szerint a mezőgazdaság, azon belül is a szociális farm keretében 

hatékonyan jelenik meg és valósul meg a társadalmi felelősségvállalás, mind egyéni, mind 

szervezeti szinten. Ez adja egyben a szociális farm modellben testet öltő kooperáció egyik 

irányát, valamint a farm tevékenységorientációjának egyik elemét. Ugyanakkor a szociális 

farmok társadalmi felelősségvállalási tevékenysége hozzájárul a fenntartható fejlődéshez és 

társadalmi innovációhoz is. Ez a CSR analógiája alapján a szociális farmok keretében is úgy 

jelenik meg, hogy elősegíti a hátrányos helyzetű térségek életben maradását, ezen keresztül 

pedig a hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatását, integrálását, illetve a biológiai 

gazdálkodást. Egyfajta egyensúlyt teremt a gazdasági érdekek, a környezeti igények és a 

társadalmi elvárások között. A nemzetközi példákat tekintve Magyarországnak van még hova 

fejlődnie a modell működése kapcsán, mely példák mindenképpen példaértékűek. 

Egy mondatban összefoglalva a szociális farm modell egy olyan innovatív, 

mezőgazdasági tevékenységi forma, amely a CSR-hoz hasonlóan a társadalom irányába vállal 

felelősséget. A szociális mezőgazdaság- szociális farm egyre növekvő jelentőségét célszerű 

lenne Uniós szinten is szabályozni, mely a jövő generáció számára még inkább biztosítaná a 

szociális farmok nyújtotta pozitívumokat.  
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ABSTRACT 

 

Article XXII of the Fundamental Law of Hungary addresses the issue of housing, thus providing 

decent housing conditions in Hungary is an important task. Communion was already known in 

Roman law (communio pro indiviso), its original purpose was to keep the property together, 

but even the ancient Romans knew that “co-ownership is the mother of disputes (communios 

est mater rixanum)”. Based on the data of the Hungarian Central Statistical Office (HCSO), it 

can be concluded that in Hungary a high percentage of condominium units for the purpose of 

housing are located in multi-dwelling buildings; the typical type of operation of these: 

condominium. The topic is justified, as there is a high level of public concern, and it contributes 

to the fulfillment of the objective set by the Fundamental Law, since it partially reveals the 

economic choices made upon providing housing and partially demonstrates the need for 

decision support systems. Examination of community decisions is nowadays’ current research 

topic; we can find David B. Johnson’s work in his book “The Theories of Community 

Decisions” and the role of alternative dispute resolution and online decision support systems. 

 

1. Introduction 

 

Article XXII of the Fundamental Law of Hungary addresses the issue of housing, thus providing 

decent housing conditions in Hungary is an important task. Communion was already known in 

Roman law (communio pro indiviso), its original purpose was to keep the property together, 

but even the ancient Romans knew that “co-ownership is the mother of disputes (communios 

est mater rixanum)”1. Based on the data of the Hungarian Central Statistical Office (HCSO), it 

can be concluded that in Hungary a high percentage of condominium units for the purpose of 

housing are located in multi-dwelling buildings; the typical type of operation of these: 

condominium. The topic is justified, as there is a high level of public concern, and it contributes 

to the fulfillment of the objective set by the Fundamental Law, since it partially reveals the 

economic choices made upon providing housing and partially demonstrates the need for 

decision support systems.  

Examination of community decisions is nowadays’ current research topic; we can find 

David B. Johnson’s work in his book “The Theories of Community Decisions” and the role of 

alternative dispute resolution and online decision support systems. Pallai in his article also 
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points out the importance of agreeing without any litigation, in order to mutually maximize 

profit and benefits2. A wide spectrum of community decisions can be studied in the decision-

making of multi-dwelling buildings. Based on HCSO data of 2013, nearly two-thirds of 

Hungarian households had computers and broadband internet access, so the dynamics of the 

use of infocommunication tools can be also observed when examining multi-dwelling 

buildings. 

The majority of the condominiums are the co-called undivided common properties. The 

notion of undivided common property has not changed much since the Roman times, the 

relevant law sets it out precisely, and thus common property is the sharing of ownership of the 

same thing between several persons, on the basis of which the ownership ratios are formed. 

Naturally, we can see the concept of common property not only in the case of condominiums, 

but also in case of property belonging to, for example, shares, business interest and property 

communities. Based on the examples above, we can see that common property is widespread 

in everyday life. It is important to note that the joint ownership cannot be disposed by the owner 

on its own. By this we came to the point of examining the owners of the common property. 

Ownership is shared between several people by definition, so the number of owners is one more 

than one, therefore owners can be called a community. The community consists of individuals 

whose preferences and interests may vary, which may influence individuals’ decisions. Jawwad 

Noor also pointed out3 that individuals make their economic decisions based on a non-

permanent order of preferences, and they may create a preference sequence that is not optimal. 

In the case of more than one person, information asymmetry4 also appears, which means that 

knowledge and information sharing will not be evenly distributed among the people involved 

in the decision. 

According to my hypothesis, in community decision-making, particularly in the economic 

decision-making of multi-dwelling buildings, infocommunication tools are not commonly used, 

and the information asymmetry in community decision-making prevails at the expense of 

community and hence ownership interest. 

The expected outcome of the research is a better understanding of community decision-

making situations. As a long-term goal, public administration support and reform of the 

condominium system can be formulated. 

 

2. The condominium and its economic activities 

 

2.1. The condominium 

 

We can find definitions of condominium several places within the Hungarian act CXXXIII of 

2003 on Condominiums (Tht.). In paragraphs 1 and 56, the law defines condominium as a 

building, in paragraph 3, as a community. In terms of the topic, it is worth treating the 

condominium as a form of operation, which purpose is to maintain a residential building5 that 

includes condominium units for the purpose of housing. The resources required to the 

maintenance can be owned by persons6 owning the units of the condominium. At the 

condominium, economic decision-makers may be the owners or outsourcing companies can be 

asked to perform the tasks. The outsourced tasks are not regulated by a specific legislation, so 

outsourcing may be unregulated and, mostly depend on the social capital of the joint 

representative. The Tht. also provides possibility for the economic control of the condominium; 

by establishing an Audit Committee which members are the owners, if this is not feasible, there 
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is the possibility to involve a person assisting economic activities in accordance with strict 

professional conditions. The legislator therefore gives the opportunity to keep the data and 

information generated in the condominium within the owners’ control. Due to the lack of 

regulation regarding the storage of condominium data, in case of the control personnel’s change 

it is questionable whether necessary data, information and documents will be retrieveable. The 

question of retrieving and transferring also comes up when a joint representative is changed; 

the risk of data loss is very likely if the required cooperation is not met. The decision structure 

of the condominium is presented in Table 1, which is needed to better understand the decisions 

related to economic activities. 

 

Table 1: Decision-making bodies and essential documents of condominiums 

Condominium body or 

officer or document 
Effect on decision-making 

General Assembly The main decision-making body of the condominium 

Audit Committee Economic control organization 

Joint Representative 

(including the Administrative 

Committee) 

Person(s) acting on behalf of the condominium, and the 

decisions and rules of the general assembly 

Organizational and 

Operational Rules (SzMSz) 

Document governing the operation of the condominium, 

which essential element is that the general meeting has 

delegated its decision to the athorised persons 

Source: own edition, based on Tht., 2018. 

 

The General Assembly, as the supreme decision-making body of the condominium, 

evaluates and accepts the facts and plans of the condominium. Evaluation can be defined as 

controlling activity because factual and plan data are compared. Another important task of the 

Assembly is to define the plan data for the following year. The planned data binds the joint 

representative, as s/he manages the the condominium based on that. At the end of the given 

year, the plan data is being compiled and discussed by the General Assembly in the form of an 

annual report. The Assembly adopts a decision; the resolutions are recorded in the minutes. 

The Audit Committee, among other things, monitors management data and, upon 

deviation, formulates an opinion and asks the joint representative to correct or justify those. It 

is a special requirement for the Audit Committee that its members may only be the property 

owners in the condominium, thereby strengthening the regularity of the audit. 

Joint representative is the person entrusted with the administration of a condominium, 

and “the joint representative (the chairman of the Administrative Committee) is empowered to 

bring legal proceedings”7. One of the central figures of economic decisions is the joint 

representative as s/he chooses the condominium’s partners and creates binding legal relations 

with the selected entrepreneurs. The joint representative has significant formal and informal 

implications for economic decisions. 

It is worth discussing the Organizational and Operational Rules (Rules) separately, since 

the Rules can be understood as a collection of provisions outsourced from the scope of the 

General Assembly, by the Assembly. The Rules is compulsory for condominiums as a 

community and for its officers, and the provisions must also be reflected in the binding relations 

between the condominium representatives. The Rules are adopted by the General Assembly 

and an absolute majority is required in order to modify the Rules, which means that in the case 
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of condominiums 50 + 1% of the total ownership share is needed for the modification of the 

document.  

In summary, condominium decisions are community-based, since the main body that 

decides on the decision is the General Assembly. The decisions of the General Assembly are 

implemented by the joint representative. The activities of the joint representative, and in the 

broader sense, the management of the condominium, are controlled by the Audit Committee. 

The special regulations affecting the management are the Organizational and Operational Rules 

of the condominium, which the regulations are binding the owners and the representatives of 

the condominium. It is visible, that decision making is based on consensus and has been 

incorporated into the process. 

Keeping and transferring documents is a cardinal issue in condominiums. Legislation 

(Tht.) stipulates that documents must be transferred within 30 days and the management 

representation letter is to be issued; however it does not specify what to do if the documents are 

not available. In the case of denial of document tranferring, the operation of the condominium 

may become impossible and the payment of the businesses working for the condominium may 

encounter obstacles. 

 

2.2. The economic activities of the condominium 

 

Tht. addresses the management of the condominium so that the following categories can be 

separated according to the current legislation, as summarized in Table 2. 

 

Table 2: The economic activities of the condominium 

Economic 

activty 
Brief description 

Ordinary economic activities 

Sustainment Umbrella term covering the operation, maintenance and renovation. 

Operation 

The continuous provision of services necessary for the proper use of the common 

property, such as the payment of utility charges, the operation of the central 

systems, and if necessary, the organization of caretakers, housekeepers, 

homemasters services, and the operation of the Administrative Committee  

Maintenance 

The replacement of certain community equipment or carry out repair work that 

does not qualify as renovation nor it is preventative, that is necessary in order to 

ensure the proper use of the common property 

Renovation 

General repair works on the whole of the property, or on its one or more main 

structures, which are periodically necessary in order to – nearly or completely – 

restore the original technical condition; or to increase the usability and reliability 

by the replacement of an original equipment with different design 

Economic activities exceeding the ordinary scope 

Expenditures that excess the statutory protection, that is not included in the scope of the 

sustainment (operation, maintenance and renovation) of the building, which come with the  

extension or transformation of the building or building part commonly owned by the funding 

document; or with the establishment of new jointly owned building or building part or building 

unit  

Source: own edition based on Tht., 2018. 
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Owners with ownership rights in the condominium also have to make decisions regarding 

the events specified in Table 2. Decisions can be made in accordance with principles, which 

should be included in a management plan – although not mandatory under the current 

legislation. 

In terms of operation, assets, including the life of the tangible assets, and the renewal 

periods should be taken into account when deciding. In case of maintenance and renovation 

may also include sections or further breakdowns to reveal the details of economic activities. 

For economic activities it is advisable to keep track of the obsolescence and periods of economic 

events. 

In summary, the Tht. determines economic activities within the condominium 

management processes but entrusts the owners with the detail and retrievable track those. The 

summary of the economic activities (fact) and the draft of the economic activities will be 

presented to the General Assembly in the form of annual reports. The annual report is prepared 

by the joint representative, in accordance with the relevant legislation15. 
 

2.3. Sources of economic activity 

 

The condominium has an internal source of income for economic activities, which can be 

supplemented by external sources of revenue. 

A. Internal Sources: 

1. owners’ contributions 

o common costs 

o direct payments 

o other payments 

2. other revenue 

B. External sources 

1. loan 

2. other revenue 

 

The most important source of income for condominiums is the common cost that is paid 

by the owners of the condominium, according to their ownership share. As stated in the Rules, 

the common cost may be determined by other units of measure e.g. m2. Of the external sources 

of revenue, the loan should be mentioned, which repayment also takes place by the cumulation 

of the amounts calculated on the basis of the ownership share of the condominium. The special 

part of the common cost, which would be more accurate to consider as direct payment, is the 

renovation fund. The calculation of this fund is provided by the applicable legislation, by setting 

minimum fees. The renovation fund is not reversible for operation and maintenance. In 

principle, a common cost may be used by the decision of the General Assembly, and the use of 

it other than the decision (including the provisions of the Rules) is not possible. 

In summary, the coverage of payment obligations is generated by the owner's 

contributions. Therefore, the results of the economic decisions are also paid by the owners. It 

is important to mention that the common cost can not include profit, since profit is taxable. The 

balance of revenue and costs, the so-called zero balance, must occur. 
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2.4. Economic decisions and problems upon decision-making 

 

Decisions in condominiums are also influenced by the operation and legal background. 

According to Tht, the following decision positions can be securely distinguished: 

 operational decisions: 

- decisions relating to foundation; 

- decisions relating to change of operation; 

 time-definable decisions: 

- may be postponed; 

- cannot be delayed; 

 types of decisions: 

- one-man decisions; 

- commission decisions; 

- decisions in accordance with rules; 

- participation-based decisions (owners); 

o personal participation 

o based on votes sent in writing 

 subject of the decision: 

- expenditure; 

o decisions on repairs, renovations 

o decisions on investment, maintenance, and development 

o decisions on personal payments 

- income; 

o decisions on the collection of fees 

o decisions on other revenues 

 based on convocation: 

- decisions to be taken regularly under statutory regulations; 

- decisions taken by the initiative of the owners; 

 

On the basis of decision-making, several legislations have to be taken into account, which 

have implications for the condominium decisions.8 9 

From the above-described data, it is visible that more than one decision-making situation 

may occur. An important feature of condominium decisions is that the regulations of Act on 

Condominiums (Tht.) enables to ascertain the elements of the proposed decision in advance, 

and eight days prior to participation-based decisions so that the owners can establish their 

position. In case of decisions that cannot be delayed (e.g. elimination of life-threatening risk), 

there are three days available for participants to make their decisions. 

The most common type of decisions of condominiums are economic decisions made by 

people who are not familiar with the subject, so the information asymmetry significantly 

prevails. “Asymmetric information problems overwhelm the economy, but from the point of 

the consumer protection view, some cases of hidden information have proved to be important. 

Out of these, those in which the consumer typically does not have as much information of the 

characteristics of a good or service as the seller does, are outstanding.”10 In this case, the owners 

in the condominium are the consumers, while the elected representative(s) of the condominium 

is the seller. 



 

 

IV. Fiatalok EUrópában Konferencia 

Pécs, 2017. november 24-25. 

Sopianae Kulturális Egyesület  

Tanulmánykötet 

 
 

237 

 

In summary, condominium decisions are mainly operational decisions that are rather 

complex, and decisions are subject to many legal regulations. Decisions have to be made by 

owners, where the skillset cannot be determined, and they cannot be expected to have full 

knowledge on the operation of condominiums. Part of the decisions must be accepted in 

advance as a plan, which further increases the uncertainty factors. For this reason, information 

asymmetry develops that renders the owners vulnerable to the elected representative of the 

condominium, thus raising the Audit Committee’s level of responsibility. “Now those findings 

of behavioural economics are primarily concerning us that empirically prove that misleading 

and deceiving are realistic market opportunities”.11 For the sake of transparency and retrieval, 

it is worth using infocommunication tools for the condominium, which is not owned by the 

joint representative. The biggest negative impact of inappropriate decisions is that due to the 

scarcity of resources, further action and implementation are have to be waited for. 

 

3. Infocommunicational tools 

 

According to the official definition of the European Union, infocommunication is the 

integration of information technology and electronic communications. In the definition of 

Gyula Molnár, “ICT can be considered as a media that allows different types of interaction and 

communication: the interaction between machine-machine, human-machine, and especially the 

human-human”12. The basic idea follows this that in condominium management such tools may 

be used that create the relations between the owner-owner, owner-officer, official-public 

administration. It is assumed that the majority of the condominium owners have assets that can 

provide the above described relations. 

In summary, the necessary tools are available; the required Internet coverage is high in 

Hungary, which implies that the use of those does not always be an obstacle for the owners. 

Majority of the softwares offered for condominiums are accounting softwares that are 

capable of recording data required for single and double bookkeeping tasks. Target softwares13 

for keeping track of condominium tasks have already appeared on the market, so joint 

representatives can use them. Quotations asked from 20 companies that have been selected by 

an Internet search14, have shown that the use of software does not appear in the quotations of 

the condominium companies. The companies guaranteed to inform the owners and the 

authorized controlling persons in paper form, and the bookkeeping tasks were outsourced to 

another company independent of the joint representative company. The issue of outsourcing 

also raises data management issues, as the resolutions of the General Assembly do not cover 

bookkeeping, only the election of the joint representative and the banking provisions. The lack 

of use of the software further strengthens the aforementioned information asymmetry and can 

inhibit the cognitive ability of the property’s decision-making situation. 

Reagrding condominium softwares, we need to be aware of, among other things, the 

users, as the condominium community consists of heterogeneous owners, which implies that 

both young and older people must use the programme if the condominium software becomes 

widespread. 

 

4. Integrated Condominium Management System 

 

In order to reduce the information asymmetry affecting condominium owners, it is necessary to 

introduce the Integrated Condominium Management System (Hungarian abbreviation: ITIR) in 



 

 

IV. Fiatalok EUrópában Konferencia 

Pécs, 2017. november 24-25. 

Sopianae Kulturális Egyesület  

Tanulmánykötet 

 
 

238 

 

condominiums. ITIR has already had a background, as housing co-operatives have to upload 

their reports to the website operated by the Company Information and Electronic Company 

Registration Service (Ministry of Justice). Where from data can be downloaded freely (without 

registration). 

 

ITIR would implement the following interactions depending on the privileges: 

- owner – owner 

- owner – condominium officials 

- owner – authorized controlling persons 

- owner – relevant public service providers 

- owner – relevant public administrative actors 

 

It is apparent therefore that ITIR can provide better information to owners. Better 

transparency can reduce the number of abuses and increase trust between owners and between 

owners and service providers. 

Better transparency of the condominium processes can also support the development 

plans of the local governments in the settlement, as it can bring the harmony of the urban 

management plans and the development plans of condominiums. In the ITIR, the joint 

representative can record the condominium data, which is available for the owner or the buyer 

on the citizens’ portal system. The basics of the system are available, since the documentation 

of housing co-operatives operating on a very similar operating principle is available on central 

repository. 

In ITIR, the data of managers of condominiums could also be included, which would help 

market transparency, as well as potential interest enforcement. 

 

5. Problems and suggested solutions 

 

Deficiencies found at the condominium level are illustrated in Table 3. 

 

Table 3: Deficiencies found at the condominium level and the relations with ITIR 

Problem Consequence Suggested solution 

Preference order Owner dissatisfaction Tenants’ meeting before making 

decisions 

Information assymetry Possibility of manipulation Strengthen the mediator role 

Waiting time Deterioration ITIR 

Lack of transparency Possibility of infringement ITIR 

Source: own edition, 2018 

 

The social impact of condominium deficiencies is illustrated in Table 4. 
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Table 4: Deficiencies found at the social level and the relations with ITIR 

Problem Consequence Suggested solution 

Deterioration in residential 

buildings 

Deteriorating settlement 

image 

Integrating condominium 

decisions 

Overloaded justice system Bad living environment Amending regulations 

Expensive operation Payment delays Strengthening ownership 

conciousness 

House market abuses Adversely affecting buyers 

and sellers 

Disclosure obligation 

 

From the tables above, it can be seen that the transparency of condominium management 

data can help solve the problems at the condominium, but also at the social level. Furthermore, 

transparency can also help to reduce operating costs. 

Further benefit of the system implementation is that municipal resources can be focused 

on tasks related to condominiums, if management plans are implemented and entered into the 

system. The system can thus contribute to the improvement of the settlement image, to the 

preservation of the status of residential buildings. Selling and choosing condominium units can 

also be facilitated by providing customers with information about the economic decisions of 

the condominium.  

 

5. Summary 

 

Condominium decisions are community-based, since the main body that decides on the decision 

is the General Assembly. The decisions of the General Assembly are implemented by the joint 

representative. The activities of the joint representative, and in the broader sense, the 

management of the condominium, are controlled by the Audit Committee. The special 

regulations affecting the management are the Organizational and Operational Rules of the 

condominium, which the regulations are binding the owners and the representatives of the 

condominium. It is visible, that decision making is based on consensus and has been 

incorporated into the process. 

Tht. determines economic activities within the condominium management processes but 

entrusts the owners with the detail and retrievable track those. The summary of the economic 

activities (fact) and the draft of the economic activities will be presented to the General 

Assembly in the form of annual reports. The annual report is prepared by the joint 

representative, in accordance with the relevant legislation 

ITIR could promote transparency and ensure better access and re-traceability to the decisions 

and annual reports outlined above, which can also help to better orientate buyers. Transparency, 

I assume, would also mean a decrease in operating costs. 

 

NOTES 
 

1. Brósz-Pólay: Római jog (Roman Law). pp. 293-294  

2. Pallai Katalin: Részvételi eljárások települési és közösségi viták és konfliktusok kezelésére – 

javaslat egy konzisztens terminológiára (Participation procedures for dealing with settlement 

and community disputes and conflicts – proposal for a consistent terminology). Magyar 

Közigazgatás 2012/1, pp. 77-90. 



 

 

IV. Fiatalok EUrópában Konferencia 

Pécs, 2017. november 24-25. 

Sopianae Kulturális Egyesület  

Tanulmánykötet 

 
 

240 

 

3. Jawwad Noor, Commitment and Self-Control, 2005, Source: 

http://econwpa.repec.org/eps/mic/papers/0509/0509008.pdf (2018. 01. 18.) 

4. Gömöri András: Információ és interakció. Bevezetés az információs aszimmetria közgazdasági 

elméletébe Information and interaction. Introduction to the economic theory of information 

asymmetry). Typotex, Budapest, 2001, pp. 216  

5. Residential building: a building in which the number of technically divided, independent 

dwellings exceeds the number of independent non-residential premises in the building.  

6. Both private and legal persons can be owners  

7. Tht. 3§ (1) 

8. Legislations: Hungarian act XLV of 1991 on Metrology; Hungarian act LXXVIII of 1993 on 

Certain rules on the lease of apartments and rooms and the alienation thereof; Hungarian act 

CXVII of 1995 on Personal income tax (Szjtv.); Hungarian act CXIII of 1996 on Home savings 

and loan associations; Hungarian act LXXX of 1997 on the Eligibility for social security 

benefits and private pensions and the funding for these services (Tbjtv.); Hungarian act LXVI 

of 1998 on Healthcare contributions (Ehotv.); Hungarian act C of 2000 on Accounting (Sztv.); 

Hungarian act CXXXIII of 2003 on Condominiums (Tht.); Hungarian act XCII of 2003 on the 

Rules of taxation (Artv.); Hungarian act CXV of 2004 on Housing cooperatives; Hungarian act 

XVIII of 2005 on District heating services; Hungarian act CXXVII of 2007 on Value Added 

Tax (Áfatörvény); Hungarian act LXXXVI of 2007 on Electricity; Hungarian act XL of 2008 

on Natural gas supply; Hungarian act CCIX of 2011 on Water public utility service; Hungarian 

act CLV of 2011 on Contributions to vocational training and training support; certain provisions 

of Hungarian act CLVI of 2011 on the Amendment of tax laws and other related regulations; 

Hungarian act CLXVII of 2013 on the Amendment of certain Acts necessary for the 

implementation of the reduction of overhead expenses; Hungarian act LIV of 2013 on the 

Enforcement of utility cost reduction; Hungarian act V of 2013 - Civil Code (Ptk.) 

9. Government regulations / regulations: Government Decree 127/1991. (X. 9.) on the 

implementation of the Act on metrology; Government Decree 215/1996. (XII. 23.) on the state 

support of precautionary savings for housing; Government Decree 253/1997. (XII. 20.) on the 

national requirements regarding town planning and construction; Government Decree 

189/1998. (XI. 23.) on central eating and hot water services; Government Decree 224/2000. 

(XII. 19.) on the reporting and bookkeeping obligations of other organisations as provided in 

the Accounting Act; Government Decree 12/2001. (I. 31.) on state housing allowances; GKM 

Decree 78/2003. (XI. 27.) on the safety of children's playground; NGM Decree 11/2013. (III. 

21.) on technical safety prescriptions related to gas connection pipelines, user equipment and 

site pipelines and Authorities' related tasks; Government Decree 181/2003. (XI. 5.) on guarantee 

commitments in connection with housing construction; NGM Decree 19/2012. (VII. 20.) on the 

technical safety inspection of gas connection pipes and user equipment 

10. Vincze János, Miért és mitől védjük a fogyasztókat? (Why and from what do we protect the 

consumers?), Közgazdasági Szemle, LVII, 2010, pp. 727–752 

11. Vincze: im, 729 

12. Molnár György: AZ IKT-val Támogatott tanulási környezet követelményei (Requirements for 

ICT-supported learning environment). http://www.mszt.iif.hu/documents/szsz0803-molnar.pdf 

, pp. 261. 

13. https://tarsashaz.lap.hu/szoftver/11259354 

14. Out pf the 20 investigated companies in Budapest, 3 provided online contact options for the 

owners  

15. Government Decree 479/2016. (XII. 28.) on specific features of reporting and bookkeeping 

obligatios of particular other organisations as defined by the Law of Accounting 

 

 

http://econwpa.repec.org/eps/mic/papers/0509/0509008.pdf
http://www.mszt.iif.hu/documents/szsz0803-molnar.pdf
https://tarsashaz.lap.hu/szoftver/11259354


 

 

IV. Fiatalok EUrópában Konferencia 

Pécs, 2017. november 24-25. 

Sopianae Kulturális Egyesület  

Tanulmánykötet 

 
 

241 

 

 

LITERATURE USED 

 

Brósz Róbert – Pólay Elemér (1995): Római jog. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. 

Pallai Katalin: Részvételi eljárások települési és közösségi viták és konfliktusok kezelésére – 

javaslat egy konzisztens terminológiára (Participation procedures for dealing with 

settlement and community disputes and conflicts – proposal for a consistent terminology). 

In: Magyar Közigazgatás 2012/1 

Jawwad NOOR (2005): Commitment and Self-Control, Letöltés ideje: 2018.01.18 

(http://econwpa.repec.org/eps/mic/papers/0509/0509008.pdf) 

Gömöri András (2001): Információ és interakció. Bevezetés az információs aszimmetria 

közgazdasági elméletébe (Information and interaction. Introduction to the economic 

theory of information asymmetry). Typotex. Budapest. 

Vincze János: Miért és mitől védjük a fogyasztókat? (Why and from what do we protect the 

consumers?). In: Közgazdasági Szemle, LVII. évf., 2010 

Molnár György (2008): AZ IKT-val Támogatott tanulási környezet követelményei 

(Requirements for ICT-supported learning environment). In: Szakképzési szemle, XXIV 

évf. 2008/3 
  

http://econwpa.repec.org/eps/mic/papers/0509/0509008.pdf


 

 

IV. Fiatalok EUrópában Konferencia 

Pécs, 2017. november 24-25. 

Sopianae Kulturális Egyesület  

Tanulmánykötet 

 
 

242 

 

Jargaltuya Ragchaa24 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHING AND LEARNING 

STRATEGIES OF ENGLISH RECEPTIVE SKILLS: 

A MONGOLIAN CASE STUDY 
 

ABSTRACT 

 

Abstract 
This paper explores issues in teaching and learning English language receptive skills for the 6th 

and 8th graders in Dornod province, Mongolia based on results from research conducted on 

online questionnaires. It is suggested that receptive skills should be taught based on 

communicative language teaching (CLT) including pre, while, and post stages. On the other 

hand, receptive skills are taught based on terminology and forms, not in active ways using real 

life communication. Alkaff (2013) said students concentrate more on terminology that they are 

tested on using multiple choice questions because of limited practice on everyday interactions. 

Therefore, teaching receptive skills is needed to effectuate improvement. It is important that 

teachers know their students’ learning strategies and interests so that they can improve their 

students’ skills using appropriate methods matched with students’ attitudes and interests based 

on their learning strategies. English language teaching and learning strategies in Mongolia have 

not been well researched yet. Therefore, this study aims to identify the relationship between 

teaching and learning receptive skills using descriptive, correlation and regression analyses. 

The results showed that teachers’ encouragement for out-of-class listening activities increase 

students’ attitudes and improve their listening skills. Teaching materials that are used to 

improve students’ reading skills positively affect students’ reading skills, especially for 8th 

grades. 6th grade students read and listen more effectively out-of-class. Generally, asking 

students to read out-of-class improves their attitudes. On the other hand, the strategies that can 

improve students’ communicative competence and critical thinking skills based on 

communicative language teaching and collaborative learning are not used often. Using common 

classroom tasks negatively impacts students’ attitudes. Reading out-of-class is not effectively 

used in teaching and learning for the 8th grade. 

 

 

Introduction 

 

Teaching receptive skills means using appropriate teaching methods and strategies that match 

with students’ learning strategies and needs in order to improve their comprehension skills on 

spoken and written texts. Communicative language teaching has been used as a basic approach 

in language teaching and learning for many years. Now it is a representation of collaborative 

learning to improve students’ communicative competence and their critical thinking skills that 

enable them to express their ideas, interpret the implied information, and negotiate and solve 

problems cooperating with others. Receptive and productive skills are suggested to be taught 

with the stages of before, during and after activities. Also, it is important that teachers know 

                                                           
24 Jargaltuya Ragchaa, PhD Student, Doctoral School of Education, University of Szeged 
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their students language learning strategies and needs so that they can use appropriate methods 

that correlate with their students’ needs and interests based on their learning strategies.  

Since teachers do not apply methods that are mentioned above, some researchers found 

receptive skills are taught based on terminology and forms, not in active ways using real 

communication. Teachers and students focus on terminology that they are tested on such as 

using multiple choice questions, true false statements and filling in the gaps, etc. Therefore, 

teaching receptive skills needed to be improved. To achieve success in language learning, 

students need to use effective strategies beyond depending on their teachers. Bandpay (2016) 

stated learners need to develop their own learning strategies to work with written and spoken 

text. The researchers have found factors that influence students’ success in language learning. 

Zare (2012) reported the following factors in his literature review which influenced students’ 

language learning strategies: age, sex, attitude, motivation, and language proficiency. English 

language learning and teaching is always under discussion in Mongolia since the Mongolian 

government added English as a second language to its language policy in 2005. While it is 

recognized that language learning strategies help students to gain more responsibility for their 

own learning, language teaching and learning strategies in Mongolia have not been well 

researched yet.  

The ministry of education makes English language learning and teaching a priority in 

Mongolia. Many projects, standards, and curriculums have been used successfully. The core 

curriculums for primary, basic, and complete secondary education are the most important 

documents for English language teachers. The core curriculum for basic education (Ministry of 

Education, Culture and Science, 2015) includes 6-9 grades and provides guidance for each 

subject including syllabus, teaching methods, and assessments. In this curriculum, English 

language students in 6th-8th grade are required to meet the English language A1to A2 levels of 

the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR, 2001) and students are 

taught to learn to work on unseen text using acquired receptive skills. Therefore, this study 

begins to fill the need for identifying the relationship between teaching and learning strategies 

used for English language receptive skills, for exploring how students’ attitudes towards 

learning English language and their learning strategies effect their teachers’ teaching strategies. 

 

Theoretical background 

 

When people learn a language, they usually learn to listen first, then to speak, then to read, and 

finally to write. In this case, learners should be equipped with receptive language skills first 

before productive language skills. They gained access to language input through receptive skills 

which were listening and reading. The skills needed to engage in speaking and writing are 

described productive while listening and reading skills are said to be receptive. Prasad (2013) 

stated that productive and receptive terms are improvement of earlier active/passive 

representation which is now the representation of collaborative nature. Collaborative learning 

is one of the aspects of communicative competence which has the meaning of interpretation, 

expression and negotiation. 

Nowadays, language teaching experts and researchers suggest using online authentic 

materials to increase students’ language skills. Erbaggio (2012) recommended four advantages 

of using online authentic materials. First, students feel less fear because their mastery of the 

tools balances their language deficiencies and their difficulties in fully understanding the 

material. Second, students feel confident in working independently or with lesser guidance from 



 

 

IV. Fiatalok EUrópában Konferencia 

Pécs, 2017. november 24-25. 

Sopianae Kulturális Egyesület  

Tanulmánykötet 

 
 

244 

 

their teachers. Third, compared with traditional printed, audio, or video authentic materials, 

they help students with the vocabulary not included in the textbook. Fourth, they also provide 

immediate feedback to students. Similarly, Omid and Azam (2016) noted that using authentic 

materials for teaching receptive skills is effective. Authentic listening materials cause exposure 

to real language and are more related to natural needs of the language learners. They also 

indicated that teachers would tend to use more authentic materials in reading rather than 

listening classes and the internet and TV would be the most used sources for obtaining authentic 

materials. 

On the other hand receptive skills are taught based on terminology and forms, not in 

active ways using real life communication. Alkaff (2013) said students concentrate more on 

terminology that they are tested on using multiple choice questions because of limited practice 

on everyday interactions. Therefore, teaching receptive skills is needed to be improved. It is 

important that teachers need to know their students learning strategies and interests so that 

teachers can improve their skills using appropriate methods matched with student’s attitude and 

interests based on their learning strategies. Weng, Yunus and Embi. (2016) concluded in their 

study that it was essential for teachers to understand LLS and the relationships between LLS 

and English language achievement. Hence, teachers were expected to know not only how to 

teach English but also how to strengthen learners’ LLS in order to improve teaching and 

learning efficiency. In order to know the students’ attitude, interests and learning strategies, 

teachers can use observation, survey and interview, etc. Hong (2008) suggested that teachers 

can use classroom research as a tool to explore students’ needs and can identify the strategies 

that best meet their learners’ immediate needs. English language instructors are suggested many 

practices and methods to teach receptive skills. Another suggestion outlined by Grow and 

Leblanc (2015) is five overarching best practices for teaching receptive skills:  

 

         First, the instructor should require the learner to attend (i.e., observing response) prior to 

presenting the antecedent stimulus. Second, the task should be presented in a way that 

eliminates or substantially reduces the risk of the instructor providing inadvertent cues. 

Third, the instructor should arrange the antecedent stimuli to increase the likelihood that 

appropriate stimulus control will be established. Fourth, the instructors should select an 

effective prompt fading and use differential reinforcement to transfer stimulus control 

from prompts to the relevant antecedent stimuli. Fifth, if faulty stimulus control is 

suspected, the instructor should troubleshoot the existing problems with stimulus control 

to determine if a strategy should be implemented to remediate the faulty control. (pp. 56-

57) 

Teaching listening 

 

According to Nor (2014) listening provides a foundation for all aspects of language and 

cognitive development, and it plays a life-long role in the processes of learning and 

communication essential to productive participation in life. Listening skill provides top-down 

and bottom-up processes. Top-down strategies are for example: listening for the main idea, 

predicting, drawing inference, summarizing. On the other hand, bottom-up strategies are 

concentrating on specific details while listening; recognize word-order patterns, etc. 

Improving listening skill is interrelated to speaking. Instructors can use their speaking, 

instructions or repeating instead of using audio materials in listening activities. These kinds of 

strategies and techniques are recommended by many researchers. One of them suggested by 
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Thomson (2012) is to give five seconds to students after asking a question to think what has 

been asked and provide students with the opportunity to comprehend. Also, repeat key 

instructions or points, paraphrase, use slower, clear speech and visual aids to help students 

better comprehend what is being said and increase verbal interaction in classroom activities to 

help students expose to as many different types of authentic language as possible. Renukadevi 

(2014) addressed some reasons why students feel listening difficult are lack of effort to 

understand every word while listening, laziness to improve their vocabulary, different 

pronunciation and accents, concentration/ listening stamina, physical setting or environment, or 

spend too little time on listening activity.  

There are many methods and techniques recommended by researchers to teach English 

listening skills. Lakshmi and Reddy (2015) noted that the CALL can give shy and inhibited 

students the opportunity to better understand, it improves students’ listening skill as well as 

their academic achievement, and also a useful English language tool that raises students' 

motivation by increasing their confidence, encouraging them and broadening their listening and 

oral skills. 

Similarly, Majid (2011) suggested using social network in teaching listening. He stated that 

media can promote and maintain student motivation, curiosity, and interest. Once student 

motivation has been maintained, they will be an autonomy learners and the student-centered 

learning can be achieved. 

Also, songs help L2 learners improve both their listening comprehension and production 

of important pronunciation features. Ghanbari and  Hashemian (2014) stated that most lyrics 

need to be interpreted, and regular practice of this may improve prediction and comprehension 

skills. Songs can make learning more enjoyable and interesting and, students learn the target 

language and feel comfortable in a relaxing atmosphere. Lio (n.d) addressed the importance of 

collaborative learning in listening acquisition. He stated that students not only listen to each 

other but also how the ideas form, how to express their point of view and how to clarify their 

own thinking. He also noticed teachers to pre-teach important new vocabulary, to give students 

questions to follow, should not spend too much time on grammar and to spend 15 minutes for 

one listening activity.  

The TESS-India OERs provide teachers with a companion to the school textbook. They 

offer activities for teachers to try out in their classrooms with their students, together with case 

studies showing how other teachers have taught the topic and linked resources to support 

teachers in developing their lesson plans and subject knowledge. They suggest teachers be 1. 

Involving students in listening 2.Asking questions to help students listen 3.Using audio 

recordings. Nor (2014) suggested six techniques in teaching listening.  Those techniques are: 

Information Transfer, Paraphrasing and Translating, Answering Questions,Summarizing, 

Filling in Blanks, and Answering to Show Comprehension of Messages. Aguilera and Filologia 

(2012) identified 8 strategies that English language teachers use in their teaching listening. 1. 

Listening for specific information that learners identify certain key information at word level. 

2. Listening for details that students listen for phrases and longer strings of information at 

sentence level. 3. Listening for the main idea to listen to the complete recording in order to 

understand core ideas 4. Listening for opinions to listen to understand the views expressed by 

a particular speaker 5. Inferring meaning to understand what the speaker is really saying 6. 

Recognising context to identify where it takes place, who the people are, etc. 7. Predicting to 

anticipate what they will hear before the recording is played 8. Identifying emotion to identify 

the mood of a particular speaker. 
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Teaching reading 

 

According to Alqarni (2015) reading is a complex process for some learners in learning their 

first language. This process becomes more complicated when they learn a foreign language. 

Prior knowledge, past experiences and learners' backgrounds assist learners in comprehending 

new information in learning reading in their mother tongue as well as in EFL. Researchers have 

been investigating effective strategies used for teaching reading. Nejabati (2015) found that  

teaching self-regulated learning strategies as an effective factor in developing reading 

comprehension and also general achievement. He suggested policy makers to provide 

handbooks for teachers which contain guidelines for efficient teaching through strategies to 

teach effectively and learners to be more independent and lifelong in the language learning 

process. 

Some studies have concluded that strategy-based teaching could be a good method to 

enhance comprehension. Bamanger and Gashan (2014) found that guessing the meaning of 

ambiguous vocabulary, explaining vocabulary items, scanning the text, and asking questions to 

check comprehension are the most significant strategies in teaching reading skill. This means 

there is a relationship between teachers’ belief and actual classroom employment. 

Stoller.,Grabe and Komiyama (2013) stated that five key elements of reading instruction made 

notable improvements in students’ reading abilities. 1. Extensive practice and exposure to print 

2. Commitment to building student motivation 3.Attention to reading fluency 4. Vocabulary 

building 5.Comprehension skills practice and discussion. Aguilera and Filologia (2012) 

identified reading for specific information or scanning to find a specific piece or pieces of 

information, reading for gist or skimming to get a general idea of what is about, reading for 

detail to get the meaning out of every word and extensive reading to read long pieces of text 

are common strategies to teach reading skill.  

 

Language learning strategies 

 

There have been numerous attempts to define language learning strategies. Griffiths and Cansiz 

(2015) defined language learning strategies as “activities consciously chosen by learners for the 

purpose of regulating their own language learning”(p. 475-476).Schmidt and Watanabe (2001) 

identified four types of learning strategies (cognitive, social, study, and coping). Many 

researchers seek to discover how learners learn something, what makes learners successful at 

learning something, and why some people are more effective at learning than others (Khalil, 

2005, Sӓӓlik, 2015, Weng., Yunus., & Embi, 2016..etc).Researchers focused on factors that can 

affect students’ language learning skills. Khamkhien (2010) and Zare and Nooreen (2011) 

mentioned in their studies that many factors influence students’ language learning strategies: 

age, sex, attitude, motivation, aptitude, learning stage, task requirements, teacher expectation, 

learning styles, individual differences, motivation, cultural differences, beliefs about language 

learning, and language proficiency.  

For language learning strategies, English language vocabulary learning strategies are 

mostly studied; very few studies were found on English language listening and reading 

strategies which are mostly used outside the classes. For example; Sayer and Ban (2014) found 

students like to use English outside the class by listening to popular songs, watching movies in 

English, playing video games, using the Internet, and using Google Translate. Butler, Someya 
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and Fukuhara (2014) investigated the effect online games had on language learning. Thѐkes 

(2016) stated the following in his dissertation regarding access to English outside the classroom: 

Students in Hungary encounter English language while listening to music and watching 

films, and searching for information on Google followed the first two activities in ratio 

and occurrence and Doró and Habók (2013) found that metacognitive strategies are the 

most frequently used ones by YLs, while compensation strategies were the least often 

used ones in Hungary. (pp. 21-22) 

These studies show that students actively engage in English listening and reading outside the 

classroom. 

For receptive skills, successful learners mostly use affective strategies which lower their 

anxiety and encourage them to stay focused on reading and listening tasks (Koch, 2016). 

Therefore, instructors should train students in using affective strategies, even though this study 

did not include any affective strategies to be shown as other strategies. Additionally, English 

teachers are taught to use pre-, while- and post- activities for receptive skills in their lesson 

plans.   

Jeon and Yamashita (2014) mentioned that “the recent investigations of first (L1) and 

second language (L2) reading abilities have largely owed to the component-skills approach to 

reading” (p. 161). This approach views reading as multiple cognitive processes (e.g., decoding, 

vocabulary knowledge, syntactic processing, metacognition) and involves separate 

measurements of sub-skills of reading. For reading, two fundamental types of learning 

strategies, metacognitive and cognitive, are mostly used. According to Oxford (2011) 

metacognitive strategies are a set of activities to plan, obtain, organize, coordinate, monitor and 

evaluate the construction based on cognitive process. Nandi (2011) mentioned “in ELT, the 

students without metacognition have been treated as learners without direction who cannot 

monitor their process of learning,” (p. 175).In recent years, researchers have used the method 

of meta-analysis to investigate issues regarding bilingual reading, such as cross linguistic 

transfer across various language variables (Melby-Lerv˚ag & Lerv˚ag, 2011) or the role of 

phonological skills in word reading ability among bilingual children (Melby-Lerv˚ag,Lyster., 

& Hulme, 2012). These studies show that native language and its phonology affect the second 

language reading skill and comprehension as well. Extensive reading in English helps children 

to overcome these phonological issues. 

The relationship between teaching and learning strategies has been rarely studied. As 

earlier study by Trigwell et al (1999) indicated giving helpful feedback, making an effort to 

understand the difficulties, being good at explanations, motivating students and showing an 

interest in what the students have to say can make students adopt a deeper approach to learning. 

Quantitative research suggested teacher quality and good classroom practices have greater 

effect on students’ achievement while qualitative literature emphasized on individualizing 

instruction, teachers’ professional development and authentic assessments seem to be effective 

(Wenglinsky, 2002). Teachers’ support to student engagement creating a caring, well-structured 

learning environment (Klem & Connel, 2004) strongly predict whether students will 

successfully learn, similarly (Ganyaupfu, 2013) stated students build a better understanding of 

the main concepts more effectively when they are engaged to solve problems during class 

activities.  Iurea et al, (2011) also mentioned that a student has greater satisfaction towards the 

methods used in courses when he considers the learning process as being very appropriate to 

his favorite learning style. 
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The aim and research questions 

This study aims to explore how teaching and learning English language receptive skills are 

related to each other and the following research questions are addressed to reach the goal. 

1. What is the relationship between teaching and learning strategies?  

2. What is the relationship between teaching strategies and teaching materials and 

teachers’ encouragement?  

3. What is the relationship between learning strategies and teaching materials and teachers’ 

encouragement?  

4. What are the effects of teaching receptive skills in each grade?  

 

Method 

 

Participants 

 

Participants in the study were 73 English language teachers from 19 schools in Dornod province 

13.7% of them male (N=10) and 86.3% of them female (N=63). Bachelor (N=40) 54.8%, 

Master (N=31) 42.5%. Average hours a week teaching English language was 20, average year 

of work experience was 10 years. 6thgrade students (N=99) and 8th grade students (N=114) 

(44.9% male and 55.1% female) from11 schools in a province of eastern Mongolia which 

includes a major city, Choibalsan, and the villages in its metropolitan area. Dornod province is 

one of the biggest provinces and the central urban area for economic, social and educational 

status in the eastern part of Mongolia. It shows all relevant characteristics of the Mongolian 

education system and may be considered as a culture bearing unit fitting well to the purpose of 

the study. This study covered all public schools in the center of the province and in rural areas, 

so that it can represent the urban and rural area language education.  

 

Instruments 

 

Totally 82 items (background 6, pre-listening 9, while-listening 10, post-listening 10, pre-

reading 9, while-reading 9, post-reading 7, teaching material 12, encouragement 10) included 

in the self-made teachers’ questionnaire. The reliability of the teachers’ questionnaire ɑ=.70. 

The questionnaire for students consisted of 13 blocks of questions and only listening attitude 

and strategy for listening attitude items were different for 6thgrade based on an online test of 

[English Language receptive skills] content which was taken after the survey questionnaire (37 

items for 6th graders including background, listening and reading attitude, and listening and 

reading strategies; 23 items for 8th graders including background, reading attitude, and reading 

strategies). The survey questionnaire was based on numerous international questionnaires 

(PISA, 2015, Huseynova, 2007, Leppänen, 2007) and with a few extra items added to account 

for Mongolia-specific differences in the educational system. In students’ questionnaire, two 

items for listening and three items for reading strategies were assessed with categorical 

responses, and 5 items for listening and 6 items for reading strategies were assessed on a five 

level Likert scale (1= strongly agree; 5= strongly disagree).  
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Procedure 

 

Teachers’ data were collected from May to July in 2017 with online questionnaire and students’ 

data were collected anonymously from January to March in 2017. Access to the online 

questionnaire was granted using the eDia system (eDia.hu, 2009). For analyses of results 

descriptive statistics were used to explore the most commonly used strategies, correlation 

analysis was used to identify the relationship between teachers’ and students’  language 

teaching and learning strategies, and regression analysis was used to investigate influence 

factors of language teaching and  learning strategies. 

 

Results 

 

Descriptive statistics were used to identify the most frequently used teaching and learning 

strategies in each skill. Table 1 shows most frequently used teaching and learning English 

listening skill. Teachers usually check comprehension of students’ listening (M=4.1 SD=.98), 

ask students to discuss pictures (M=4.1 SD=1.4) and ask students to answer multiple choice 

questions (M=3.9 SD=1.1)…etc while students prefer to choose key words while listening 

(M=4.5 SD=.74), ask questions to clarify that they don’t fully understand (M=4.4 SD=.97) and 

do mind mapping while listening (M=4.2 SD=.89)..etc. For listening skill, 3 matched strategies 

were found that teachers check comprehension of students and students ask questions to clarify, 

teachers ask students to discuss their opinion on the topic and students do mind mapping while 

listening, and teachers ask students to take notes and students take notes while listening as well. 

 

Table 1. The most frequently used teaching and learning strategies of English listening skill. 

 

Teaching listening skill M SD Learning listening skill M SD 

I check comprehension 

of listening (asking 

questions, true false 

statements, etc) 

4.19 .98 
I choose key words while 

listening 
4.5 .74 

I ask students to discuss 

pictures, photos or 

cartoons 

4.10 1.36 

I ask questions to clarify 

anything that I don’t fully 

understand 

4.4 .97 

I ask students to answer 

multiple choice questions 
3.96 1.11 

I do mind mapping while 

listening 
4.2 .89 

I ask students to do tasks 

related to vocabulary, 

grammar, pronunciation 

3.95 1.02 

I understand the content 

through speaker’s 

intonation 

3.6 1.09 

I ask students to discuss 

their opinion on the topic 
3.95 1.13 I take notes while listening 2.8 1.26 

I ask students to take 

notes 
3.85 1.19    

 

Table 2 shows most frequently used teaching and learning English reading skill. 

Teachers usually check comprehension of students’ reading (M=4.2 SD=.99), give written 

exercises related to the text content (M=4.1 SD=1.1) and use different activities to motivate 
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students (M=4.0 SD=1.0… etc while students prefer to guess the meaning of new words (M=4.1 

SD=.88), participate more in reading activities (M=4.0 SD=.94) and divide the long story into 

small parts (M=4.0 SD=1.1)..etc. Also, 3 matched strategies were found that teachers use 

different activities to motivate students and students participate more in reading activities in the 

classroom, teachers ask students to guess the meaning of words from the context and students 

ask students to guess the meaning of words from the context, and teachers I use brainstorming 

on a topic and students predict the main idea of the whole passage from its titles, too. 

 

Table 2. The most frequently used teaching and learning strategies of English reading skill. 

Teaching reading skill M SD Learning reading skill M SD 

I check comprehension by 

asking questions or true 

false statements 

4.21 .99 
I guess the meaning of new 

words from the context 
4.1 .88 

I give written exercises 

related to the text content, 

vocabulary or 

pronunciation 

4.10 1.10 
I participate more in reading 

activities in the classroom 
4.0 .94 

I use different activities to 

motivate students (jigsaw 

reading, jumbled 

texts..etc) 

4.08 1.07 
If the story is long I divide it 

into small parts 
4.0 1.15 

I give written exercises 

related to the text content, 

vocabulary or grammar 

4.03 .94 
I predict the main idea of the 

whole passage from its titles 
4.0 .99 

I ask students to guess the 

meaning of words from the 

context 

4.01 1.03 
I read the story and choose 

key words 
3.5 1.25 

I check comprehension 

while reading 
4.00 1.08 

I read tales and short stories 

at home 
3.1 .96 

I pre-teach key words 3.90 1.00    

I use brainstorming on a 

topic 
3.88 1.06    

 

Twenty-two English teachers who teach English 6th and 8th grades were selected and 

correlation analysis was done merged with students’ dataset to explore the relationship between 

teaching and learning strategies and other variables (teaching materials and teachers’ 

encouragement for out-of-class activities). For listening skill,  students’ attitude towards 

listening skill (as abbreviated in the table LATT), Students’ listening skill strategy (SLS), 

teaching listening strategy (TLS), teaching materials for listening skill (TML) and teachers’ 

encouragement for out-of-class listening activities (ENCL) were included in correlation 

analysis. Teachers’ encouragement for out-of-class listening activities (ENCL) had moderate 

significant correlations with students’ attitude towards listening skill (r=.351) and students’ 

listening skill strategy (r=.322). See Table 3.  
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Table 3. Correlation between teaching and learning strategies of Listening skill 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 

4 

shows how students’ attitude towards reading skill (as abbreviated in the table RATT), 

Students’ reading skill strategy (SRS), teaching reading strategy (TRS), teaching materials for 

reading skill (TMR) and teachers’ encouragement for out-of-class reading activities (ENCR) 

are correlated with each other. Small significant correlations were found between students’ 

attitude towards reading skill, students’ reading strategy (r=.289) and teachers’ encouragement 

for out-of-class reading activities (r=.212) while small significant negative between students’ 

reading attitude and teaching reading strategy (r=-.211) and high moderate significant negative 

correlation between teaching reading strategy and encouragement for out-of-class reading 

activities (r=-.450). 

 

Table 4.Correlation between teaching and learning strategies of reading skill 

 RATT SRS TRS TMR ENCR 

RATT      

SRS .289**     

TRS -.211** -.033    

TMR -.080 .032 .256**   

ENCR .212** .002 -.450** -.154*  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

For regression analysis, eleven English teachers for each grade were selected and 

analysis was done separately in each grade to find out how students’ attitude towards language 

learning (ATT), students’ learning strategies (SS), teaching materials (TM) and teachers’ 

encouragement for out-of-class activities (ENC) affect teaching receptive skills. For the 6th 

grade, teachers’ encouragement for out-of-class activities significantly affects teachers’ 

strategies of English receptive skills (Beta=.809, p=.000). See table 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LATT SLS TLS TML ENCL 

LATT      

SLS .370**     

TLS .169 .144    

TML .023 -.119 -.013   

ENCL .351** .322** .084 -.177*  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Table 5.The effect on teaching receptive skills in 6th grade 

Dependent variable: Teaching receptive skills 

Independent variables Beta r p Β*r*100 

ATT -.063 .109 .363 -0.6867 

SS -.022 -.052 .741 0.1144 

TM .125 .146 .068 1.825 

ENC .809 .804 .000 65.0436 

Total explained variance 66.3% 

 

For the 8th grade, teaching materials were the explained predictor of teaching receptive skills 

(Beta= .195, p=.042) while teachers’ encouragement for out-of-class activities had negative 

effect on teaching receptive skills (Beta=-.435, p=.000). See table 6. 

 

Table 6. The effect on teaching receptive skills in 8th grade 

Independent variables Beta r p Β*r*100 

ATT -.078 -.082 .418 0.6396 

SS .029 .034 .742 0.0986 

TM .195 .205 .042 3.9975 

ENC -.435 -.443 .000 19.2705 

Total explained variance 24% 

 

Discussion and conclusions 

 

This paper presented a study situated in the Mongolian English language education and learning 

system. Especially, the study reviewed national criteria for receptive skills and collected data 

on teachers’ and students’ self-reported assessment of their use of teaching and learning 

strategies and what teachers and students felt were the most helpful strategies. Based on the 

results it is evident that teachers’ encouragement for out-of-class listening activities (asking 

students to talk to native speakers (41.1%), watch TV and news (38.4%), learn songs (56.2%)) 

increase students’ attitude and improve their listening skill. Teaching materials that are used to 

improve students’ reading skill (text books (50.7%), short passages (41.1%) and newspaper, 

journals (38.2%)) positively affect students’ reading skill, especially for 8th grades.6th grade 

students  read and listen more effectively out-of-class. Generally, asking students to read out-

of-class increases their attitude. On the other hand, the strategies that can improve students’ 

communicative competence and critical thinking skill based on communicative language 

teaching and collaborative learning are not used often. Using common classroom tasks (asking 

questions, filling gaps, using multiple choice questions, and written exercises) makes students’ 

attitude lower. Reading out-of class is not effectively used in teaching and learning for the 8th 

grade. 

The 6th grade students use mostly cognitive and compensation strategies for listening 

skills and both 6th and 8th grade students tend to use cognitive strategies for reading skill to 

practice reading, to analyze the text and to try to find the reasons and effects of textual content. 

There is not much difference between the two grades’ usage of learning reading strategies. Sixth 

graders use strategies a little bit more than 8th graders and divide long stories up more often to 

understand well. Eight graders more participate in reading activities than the 6th graders.  
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Based on Koch’s (2016) research, when pre-, while-, post teaching strategies and 

students’ learning strategies match each other, the learning outcome should be more successful. 

Therefore, language instructors need to incorporate LLSs into their teaching and train students 

to apply appropriate language learning strategies to help students be more successful in their 

receptive efforts by staying focused on reading and listening activities since the students 

answered that they sometimes read books and spend only 5-10 minutes on reading and listening 

tasks not concentrating on understanding deeply.  

 

Limitations of the Present Study 

 

There are several important limitations of this research. It would be useful to have more detailed 

measures of students’ language learning strategies. Also, this study was restricted to large 

sample size, more sample needs to be covered in the future study to see a complete picture of 

teaching and learning English receptive skills in this province. In addition, this study was 

limited to public school curriculum and didn’t cover the private school models. This study was 

restricted to one province and should be duplicated in other provinces and the capital city to see 

if the results are the same elsewhere. 
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AZ AKTIVITÁS SZEREPE A POLITIKÁBAN: AZ ARENDTI 

CSELEKVÉSTŐL A GIDDENSI GENERATÍV POLITIKÁIG 

 
THE ROLE OF ACTIVITY IN POLITICS: FROM THE ARENDTIAN ACTION TO THE 

GIDDENSIAN GENERATIVE POLITICS 

 

ABSTRACT 

 
The paper aims to reveal the pathological tendencies of the political sphere in late modernity and explore 

a possible way out from them based on Hannah Arendt’s political philosophy and Anthony Giddens’ 

social theory. The core element of Arendt’s thinking is the freedom, which could only emerge in the 

public realm, where the „acting people” could appear and tell their stories in order to create their own 

remembrance. In contrast Giddens focuses on the reflexivity of human beings. According to his theory 

the politics should not only pay attention to the autonomy of actors but also consider it as the basic of 

the political strategies. This is what he called “generative politics”. Nevertheless, the negative processes 

and consequences of late modernity confine and endanger the feasibility of both the action and the 

reflexivity. Based on this Arendtian and Giddensian theoretical framework, the following topics are 

discussed in this paper: In the first part these pathological tendencies are specified, then the „ideal” 

political activity is described focusing on its possibilities. In the next part, the relationship between 

actors and abstract political systems are also discussed. Finally, the civil society is considered as a 

possible solution for the mentioned pathologies. 

 

1. Bevezetés 

 

A társadalomelmélet teoretikusait – a filozófiától a szociológiáig – egyaránt foglalkoztatja a 

késő modernitás folyamatosan változó, átalakuló dinamikája. Attól függően, hogy 

vizsgálódásaik fókuszába milyen értékvonatkoztatási pontot helyeznek, eltérő kordiagnózist 

kapunk. A késő modernitás kétség kívül magában foglal számos üdvözölendő, emancipatorikus 

folyamatot és megoldásra váró problémákat is, melyekre tekinthetünk e korszak patológiáiként. 

A politikai cselekvés és annak lehetőségtere – vagy másszóval játéktere – is folyamatosan ki 

vannak téve ezeknek a folyamatoknak. Így fontos azzal a kérdéskörrel foglalkozni, hogy a 

politikai cselekvés milyen korlátokba ütközik, milyen patológiák hatnak rá, illetve hogy a 

cselekvők számára teoretikusan milyen utak lehetnek járhatók e negatív tendenciák feloldására. 

Az alábbiakban e problémakört szem előtt tartva Hannah Arendt filozófus cselekvés-elméletét, 

valamint Anthony Giddens szociológus reflexivitás-elméletét használom fel a késő modernitás 

patológiás folyamatainak feltárásához az egyéni politikai cselekvés vagy reflexivitás 

szempontjából, valamint a lehetséges cselekvési stratégiák megadásához. A kérdés tehát az, 

hogyan lehet feloldani a politikai cselekvés problémáját a késő modernitásban? 

Arendt és Giddens más értékvonatkoztatás alapján, s ezáltal más perspektívából szemlélik 

ugyanazokat a folyamatokat, ám hasonló következtetésekre jutnak. Arendt 

értékvonatkoztatásának középpontjában a szabadság áll, mely a közös nyilvános-politikai 

térben folytatott cselekvés [action] révén jöhet létre.1 Arendt politikaelméletének magvát a 

közös eszmecsere adja, melyben az állampolgári egyenlőségnek, az elhivatottságnak, a 
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kompetenciának és mindenek előtt a pluralizmusnak van szerepe: a világ akkor ismerhető meg, 

és akkor hozhatók meg a legjobb politikai döntések, ha valamennyi érv és nézőpont 

meghallgattatásra talál a közös nyilvános-politikai térben.2 A meghallgattatás pedig egyéni 

egzisztenciális szinten egyenlő a szabadsággal az arendti terminológiában. Giddens pedig az 

egyének autonóm reflexivitását helyezi elméletének középpontjába, úgy véli, hogy a 

politikának nem csupán csak figyelembe kell vennie a cselekvők autonómiáját, hanem 

egyenesen arra építkezve kell kidolgoznia saját cselekvéskoordinációs stratégiáját is – ezt 

nevezi generatív politikának [generative politics].3 Mind az arendti cselekvés, mind a giddensi 

generatív politika előfeltétele, hogy az egyének politikai potenciállal rendelkezzenek, és 

lehetőségük nyíljon a megmutatkozásra illetve reflexióra. E lehetőség azonban szerintük nem 

eleve adott, hanem a demokrácia feladata (lenne) azokat biztosítani. Arendt e prepolitikai 

előfeltételeket magának a nyilvános szférának a létezésében és fenntartásában látja4, Giddens 

pedig az egyéni stratégiakövetés szabadságában.5 Ez alatt azokat az életstratégiai folyamatokat 

érti, melyek segítségével a politika, mint modern szakértői intézményrendszer ellenőrizhetővé 

válik az egyén számára. 

A köz- és a magánszféra viszonya is hangsúlyos szerepet kap mindkét szerző 

gondolkodásában. A határok a modernitásban mindinkább elmosódnak e két szféra között, s 

így egyre erőteljesebb hatást gyakorolnak egymásra. Ennek lehetnek pozitív és negatív hatásai 

egyaránt a politikára nézve: a magánszféra felértékelődése apolitikussághoz vezethet, ami 

szélsőséges esetben a vezérelvűség irányába hathat; a közügyek egyéni életre vonatkoztatott 

jelentőségének megnövekedése pedig életre hívta a civil társadalmat, mely egy újabb alternatíva 

lehet a participáció és a reflexió számára. 

Míg Arendt modernitásképe egyértelműen negatív, addig Giddens külön választja a 

modernitás emancipatorikus és patológiás tendenciáit, s megpróbál utóbbiakra lehetséges 

megoldási stratégiákat kínálni. E különbség abból adódik, hogy Arendt számára az antik Agora 

szolgáltatja az ideális politikai cselekvés modelljét, s történelemfilozófiája egyértelmű lineáris 

hanyatlástörténetbe ágyazódik. Azonban feltevése szerint, az emberi létezés értelmét az a kettős 

motiváció adja, hogy állampolgárként részt vehessünk a politikai cselekvés aktusában, mely 

nem csupán a legjobb politikai döntések meghozatalának lehetséges módozata, hanem az 

egyéni megmutatkozás és múlandóság meghaladásának eszköze.6 Arendt szerint a modernitás 

hanyatló folyamatai e vágy elnyomásában is megmutatkoznak, azonban teljesen meg nem 

szüntethetők, s ő a modernitás valamennyi problémájának megoldását e cselekvésben látja. Így 

tehát Arendt az ideális politikai cselekvést a modernitással szemben határozza meg. Giddens 

azonban a problémák mellett – úgymint tradíciók eltűnése vagy fellazulása; világtól való 

elidegenedés; ontológiai biztonság megrendülése; totalitárius tendenciák nemzetállami szinten, 

stb. –, megemlíti a modernitás pozitív vívmányaként a civil társadalom létrejöttét7, valamint az 

választás-szabadság megnövekedését, melyek azonban csak úgy tudnak érvényre jutni, ha a 

cselekvők meg tudják őrizni reflexiós potenciáljukat – azaz az arra való képességüket és 

lehetőségüket, hogy a rendszerrel szemben véleményt fogalmazzanak meg és cselekedjenek –, 

melyet a fent említett folyamatok azonban folyamatosan fenyegetnek. Giddens ennek 

elkerülésére kínál alternatív stratégiákat, tehát ő a modernitáson belül igyekszik megtalálni nem 

az abszolút legjobb, hanem a körülményekhez képest a lehető legjobb cselekvéskoordinációkat. 

A modernitás patológiás folyamatai tehát mind a cselekvés, mind a reflexivitás lehetőségét 

korlátozzák, s így kerül veszélybe mind az arendti értelemben vett szabadság, mind a giddensi 

generatív politika. A megoldást pedig mindkét szerző a politikai aktivizmusban, illetve a 

demokrácia dialogikusabbá válásában látja, így közös megoldásként a civil társadalom mint 
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modern politikai ágens merül fel. Bár Arendt esetében expliciten nem jelenik meg 

megoldásként – nem is jelenhet, hiszen a civil társadalom mint olyan az utóbbi évtizedekben 

nőtte ki magát – Giddensnél pedig kevésbé hangsúlyos ez a megközelítés, szemben a sokat 

hivatkozott Harmadik út koncepciójával. A tanulmány első részében ismertetem a két szerző 

modernitásértelmezésének azon pontjait, melyek a politikai cselekvések szintjén 

artikulálódnak, majd a patológiás folyamatokat világítom meg a kordiagnózisaikból levonható 

következtetések alapján. Ezt követően ismertetem Arendt és Giddens koncepcióját az ideális 

politikai cselekvésről, melyeket a korábban tárgyalt patológiák fenyegetnek. A negyedik 

fejezetben az egyéni cselekvők és az intézményrendszerek, valamint a politika, mint intézmény 

viszonyát tárgyalom a két szerző nyomán. Az utolsó részben kerül tárgyalásra a probléma –  

nevezetesen a politikai cselekvés korlátai a késő modernitásban – feloldására tett kísérlet, az az 

a civil társadalomban rejlő cselekvési- és reflexiós-potenciál. 

 

2. A modernitás patológiás folyamatai a politikai cselekvés viszonylatában 

 

Hannah Arendt modernitás értelmezésében a modernitás egy lineáris hanyatlási folyamat 

stációja, mely a totalitárius rendszerek tapasztalatában csúcsosodott ki.8 Arendt negatív 

kordiagnózisa nagyban meghatározza a modernitás egészéről alkotott képét, melynek kezdetét 

az elszabaduló imperializmushoz és a tudomány robbanásszerű fejlődéséhez köti.9 A modern 

kor másik alternatívája Arendt megvilágításában a totális diktatúrák mellett, a modern, 

képviseleti demokrácia, mely Arendt szerint éppúgy nem demokratikus, és nem adottak az 

állampolgári szabadság feltételei, mint egy puha diktatúrában. Arendt a fő patológiákat az 

apolitikusságban és a demokratikus intézményrendszerekkel szembeni bizalmatlanságban 

látja.10 Azonban a legnagyobb problémát az arendti értelemben vett cselekvés, azaz a nyilvános, 

közös eszmecsere és politikai döntéshozatal lehetőségének beszűkülése és jelentőségének 

apadása jelenti.11 Arendtnél tehát mind egyéni egzisztenciális-, mind rendszer szinten létfeltétel 

a szabad cselekvés aktusa.  

Arendt modernitásképe a politikai dimenzió mentén rajzolódik ki, a fő patológiát – avagy 

problémát – ő a már említett közös, nyilvános eszmecsere eltűnésében, visszaszorulásában látja. 

Emellett azonban kritikusan szemléli a modern fogyasztói tömegtársadalom burjánázását is, 

melyben az egyének csupán csak dolgozó reakciókötegekként jelennek meg, akik életének célja 

már a nem közügyekben való aktív részvétel, hanem pusztán a megkeresett javak 

elfogyasztása.12 Fontos azonban látni, hogy Arendt a cselekvőket a politikához, azaz a 

közügyekhez való viszonyában tárgyalja és e kapcsolat meggyengüléséből vezet le valamennyi 

modern problémát, legyen szó a cselekvők szintjéről vagy a politika/társadalom egészéről. 

Egyéni szinten a politikai apátia és az intézményekkel szembeni bizalmatlanság a vezérelvűség 

irányába hathat, míg a nemzetállam szintjén a totalitarizmus fenyegetése jelenthet problémát.13 

A politikai aktivizmus elsődleges szerepe vitathatatlan célként jelenik meg az egyéni 

cselekvés szintjén, s ennek hiányában éles kritikát fogalmaz meg a tömegtársadalommal 

kapcsolatban, mely szerkezetéből adódóan nem teremti meg a közös együtt cselekvés 

lehetőségét. Arendt szerint a képviseleti demokrácia természeténél fogva nem tud megfelelően 

működni, így ezt nem tekinti valódi demokráciának, mivel csak a választók érdekét vagy jólétét 

lehet delegálni vagy képviselni, cselekedeteik és véleményeik azonban nem képviselhetők.  A 

képviseleti demokráciában pedig az egyetlen lehetőség az arendti értelemben vett cselekvésre 

pusztán a szavazás aktusa, aminek azonban a modern tömegdemokráciákban egyre kevesebb 
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jelentősége van egyéni szinten, ami a szavazástól való távolmaradásra ösztönzi a 

választópolgárokat.14 

Anthony Giddens elméleteiben is fontos szerepet tölt be az egyének cselekvési 

potenciáljának alakulása, valamint az azt befolyásoló emancipatorikus és patologikus 

tendenciák. Megfogalmaz néhány döntő problémát a késő modernitásban, melyek negatív 

hatással vannak mind az egyéni létezésre, mind a politikával szembeni magatartása, ezek pedig 

a következők: tradíciók eltűnése vagy fellazulása; világtól való elidegenedés; ontológiai 

biztonság megrendülése; totalitárius tendenciák kialakulása nemzetállami szinten.15 

Giddens a modernitást az intézmények, a cselekvők s e kettő találkozási pontjai mentén 

történő változásokban definiálja.16 Először is, a szakértői intézményrendszerekhez kapcsolódva 

az egyének messzemenően meghaladhatják saját tapasztalati tudásukat a cselekvési lehetőségek 

megválasztásának és lebonyolításának tekintetében. Ennek emancipatorikus következménye, 

hogy a cselekvők reflexiós potenciálja ugrásszerűen megnő. Ugyanakkor ennek van egy 

patológiás következménye is, ugyanis a szakértői tudások ismerethalmaza sohasem lesz 

mérhető az egyéni tapasztalati tudások mértékével, s az egyén így rá lesz utalva arra, hogy 

folyamatosan a szakértők segítségét vegye igénybe. Ez azonban az egyénekben saját 

inkompetenciájuk képzetét teremti meg, ami által elidegenednek hétköznapi cselekvéseiktől. A 

fő probléma a szakértői rendszerek és az absztrakt intézmények erőszakos benyomulása a 

hétköznapi életbe, mivel ez az egyéni autonómiát csökkenti.17 Ennek azonban az a hosszú távú 

következménye, hogy az emberek világhoz való viszonya is megváltozik. Giddens 

terminológiájában az elidegenedés a hétköznapi cselekvések szintjén artikulálódik, míg ezzel 

szemben Arendtnél a közügyek szintjén beszélhetünk „világtól való elidegenedésről”, 

amennyiben a modernitásban beszűkül az arendti értelemben vett cselekvés tere és nem lesz az 

egyének számára nyitott a megmutatkozás lehetősége. Arendt úgy fogalmaz, hogy megszűnik 

a plurális cselekvők homogén tere, s többé nem lesznek részei a (politikai) közösségnek, s így 

az egymástól különböző emberek visszavetődnek önmagukba s elidegenednek a világtól.18 

A tradíciók fellazulásával – sőt, sok esetben akár eltűnésével – azonban az egyének a 

modernitásban magukra vannak utalva. A tradíciók jól ismert és meghatározott útjai helyett, a 

késő modernitásban egzisztenciális kérdések armadával kell mindennapjaik során 

megbirkózniuk.19 Ebben nyújtanak, nyújthatnak számukra segítséget a már említett szakértői 

intézményrendszerek, így tehát Giddens nem tisztán káros hatásként tekint ezekre az 

intézményekre, felismeri az azokban rejlő emancipatorikus potenciált is. Ezen intézmények és 

szakértői rendszerek megválasztásához azonban az egyéneknek minden eddiginél magasabb 

politikai potenciállal kell rendelkezniük.20 Ez azonban nem eleve adott tulajdon, hanem az 

aktuális politikai berendezkedés feladata, hogy biztosítsa polgárai számára, s amennyiben ez 

elmarad vagy nem megfelelő, úgy a demokratikusság foka csökken. A politikának figyelembe 

kell vennie az egyének igényeit s bizonyos mértékig kompenzálnia kell a modernizációs károkat 

is, úgymint az ontológiai biztonság megrendülése, vagy az egyenlőtlenségek, stb..21 

Emellett azonban Giddens szerint a cselekvők nagyfokú szabadsággal is kell, hogy 

rendelkeznek a tekintetben, hogy melyik intézmény mely cselekvési stratégiáját fogadják el és 

azonosulnak vele.22 Így tehát a premodern korhoz képest jóval nagyobb mozgástér áll a 

cselekvők rendelkezésére, akik azonban választásuktól függően kétféle szélsőség irányába 

mozdulhatnak el: a konzumerizmus vagy a marginalizáltság irányába.23 Az életstílus 

kialakításával és a folyamatos fogyasztói döntések meghozatalával elköteleződünk a 

homogenitás vagy a fragmentálódás irányába. Azonban ennek túlzó formája már patológiás 

következményeket vonhat maga után, pl.: addikciók kialakulása, depresszió, identitásválság, 
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stb. Giddensnél e két szélsőség az egyén szabad akaratából adódó egyéni választás 

következménye, míg Arendt szerint a modernitás megköveteli az egyénektől az 

uniformizálódás kényszerét24, és az kerül marginális helyzetbe, aki ennek nem tud eleget tenni. 

Úgy fogalmaz, hogy aki nem tud betagozódni a tömegtársadalomba, abból egyfajta „pária” 

válik25, azaz nála sem a homogenitás, sem a fragmentálódás nem szabad döntés 

következménye, hanem a modernitás által ránk mért büntetés. 

Az is fontos különbség, hogy míg Giddensnél az egyének egymáshoz való hasonulása vagy 

épp különbözősége a magánszféra, s ez által a hétköznapi cselekvések szintjén artikulálódik, 

addig Arendtnél éppen ellenkezőleg. Ő úgy gondolja, az egyének csak a közös, nyilvános térben 

tudnak egyáltalán „valamilyenek” lenni, mivel önmagukat csak mások pluralitásának fényében 

tudják vagy így, vagy úgy megmutatni és interpretálni. Ez a gondolat visszavezethető Arendt 

azon premisszájára, miszerint az ember természeténél fogva homo politicus, akit a közügyek 

iránti elkötelezettség motivál.26 Ugyanakkor – mint ahogyan erre több értelmező felhívja a 

figyelmet – ez szoros összefüggésben áll az egyéni önérdekkel, miszerint a cselekvő önmagát 

akarja megmutatni és az a vágy motiválja, hogy véleménye, gondolatai meghaladják önnön 

létezését.27 Azonban, míg az arendti ideális nyilvános-politikai térben épp a pluralizmus, tehát 

a cselekvők egymástól való különbözősége képezi e tér létezésének előfeltételét, a modern kor 

éppen e különbözőséget igyekszik eltüntetni Arendt értelmezésében, ezért a politika elveszíti 

valódi értelmét, ha megszűnik a pluralizmus.28 Arendt szerint a modern társadalom kényszeríti 

az egyénekre a uniformizálódás folyamatát, s azok kerülnek marginális helyeztbe, akik ennek 

a követelménynek valamilyen oknál fogva nem tudnak eleget tenni, míg Giddens szerint a 

választás túlzó szabadsága és az intézményrendszerekkel szembeni ambivalens viszony teremti 

meg a két szélsőség – a homogenitás és a fragmentáltság – dualizmusát a modern 

társadalomban. 

Az alábbi pontokban összegezhetjük a késő modernitás azon folyamatait, melyek a szabad 

politikai cselekvés szempontjából patologikusnak tekinthetők: egyéni szinten az apolitikusság, 

a vezérelvűség iránti fogékonyság, az ontológiai biztonság megrendülése, a világtól való 

elidegenedés, az uniformizációs kényszer és identitásválság, illetve ez utóbbival 

összefüggésben az addikciók kialakulása. Fontos megjegyezni, hogy a politika szintjén a fő 

problémát a demokrácia intézményeivel szembeni bizalmatlanság jelenti. Nemzetállami szinten 

pedig a tradíciók eltűnése illetve fellazulása, a nyilvános, közös eszmecsere lehetőségének 

beszűkülése, illetve a totalitárius tendenciák fenyegetése jelent gondot a demokráciára nézve. 

A problémakör adott, szerzőink szerint ezek az egyéni cselekvők szintjén megjelenő problémák 

egyben következményei és konzerválói a modern politika patológiás, azaz jelen esetben nem 

„elég” demokratikus működésének. A következő alfejezetben azt fogom tárgyalni, hogy Arendt 

és Giddens mely cselekvési stratégiákat tartaná elfogadhatónak és a demokratikusság 

kritériumának. 

 

3. A „jó” politikai cselekvés lehetséges módozatai 

 

Arendt tehát a politikai cselekvést az állampolgárok közös „okoskodásában” definiálja, s ennek 

lehetőségét próbálja megadni a modern korban. Egyik lehetséges alternatíva a lokális fórumok 

vagy tanácsok létrejötte, ahol egy-egy közös ügy kapcsán összegyűlnek az adott probléma 

megoldása iránt elhivatott felek, hogy valamennyi szempont tárgyalásra kerülhessen.29 Az 

ötletet a forradalmi tanácsok mintája szolgáltatta Arendt számára, mely a hellén polisz után a 

második legjobb alternatívája lehet az arendti cselekvésnek. A konszenzus vagy 
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kompromisszum elérésére törekedni kell, azonban a beszédcselekvés értelme önmaga, azaz 

akkor teljesíti be célját, ha a cselekvők összegyűlnek és elmesélik nézeteiket30, azaz a 

sikerességnek nem kritériuma a konszenzus elérése. Kevésbé elfogadható alternatívának tűnik 

a polgári engedetlenség vagy a forradalom aktusa.31 Arendt úgy véli, a demokrácia 

intézményeivel szembeni bizalmatlanságot a politikai aktivizmus tudná egyedül kompenzálni, 

azaz ha az egyéneket jobban bevonnák a politika világába.32 Azonban ennek az elméletnek az 

a gyengepontja, hogy Arendt sem azt nem veszi figyelembe, hogy az állampolgárok jelentős 

része valójában nem is akar részt venni az aktív politizálásban33, továbbá azt sem, hogy a 

modernitásban ezzel párhuzamosan jelentősen megnőtt a nyilvánossághoz való hozzáférés 

lehetősége.34 Elég ha csak az infokommunikációs technológia fejlődésére gondolunk, mely 

lehetővé tette a folyamatos online jelenlétet, az információhoz való hozzáférés és 

véleménynyilvánítás szabadságát.35 

Az egyének tehát Giddens kordiagnózisa szerint a modernitásban egyszerre vannak 

kiszolgáltatva saját választásaik következményének, s a szakértői intézményrendszerek által 

felkínált cselekvéskoordinációs stratégiáknak, melyek azonban ugyanannyira beláthatatlanok.36 

Ennek leküzdésére pedig három lehetőség áll a cselekvők előtt. Először is az ontológiai 

biztonság megteremtése, mely az egyének világgal való egyensúlyára utal, mely által mind a 

halandó emberi élet múlandóságával, mind a közös, materiális világ változtathatatlanságával, 

mind a mások által elvárt kötelezettségekkel szemben létrejön az egészséges összhang. Ezen a 

ponton fontos megjegyezni, hogy az arendti cselekvés sikeressége is abban rejlik, hogy az 

meghaladja-e a cselekvő múlandóságát37, s ez adja nem csupán a cselekvés értelmét, hanem az 

egyéni létezés helyét a világban. Így szerzőink nyomán megfogalmazhatjuk azt a tézist, hogy a 

modern ember számára az egyik legnagyobb kihívás összhangban állni saját létezésének 

múlandóságával, valamint a világ örökkévalóságával szemben. 

 Második legfontosabb cselekvési stratégia a kockázatok kalkulálása, ugyanis az egyének 

nagymértékben megnőtt választásszabadságával párhuzamosan, felértékelődött az aktív 

kalkuláció iránti igény. A cselekvők mérlegelik a különböző szakértői rendszerek „kínálatát”, 

s nem köteleződnek el egyből, mielőtt egyénileg meghoznák a végső döntést. A harmadik 

stratégia pedig az intézmények folyamatos monitorozása, ugyanis a cselekvőknek minden 

eddiginél nagyobb fokú tudatossággal kell megválasztaniuk (élet)stratégiáikat, és ellenőrizniük 

az általuk választott szakértői rendszerek működését. Giddens elsősorban itt tartja 

elengedhetetlennek a politikai potenciállal való rendelkezést. Azonban mivel itt az egyéni 

egzisztenciák szintjéről van szó, erre vezeti be az „életpolitika” [life politics] fogalmát.38 Az 

életpolitika itt egyfajta életfilozófiát jelöl, melyben az egyéni egzisztenciális kérdésekre 

helyeződik a hangsúly.39 

Az életpolitika fogalma és a politikai potenciállal való rendelkezés hangsúlyozása a 

hétköznapi cselekvők és cselekvések szintjén, közelebb hozza egymáshoz a két elméletet, 

ugyanis Giddens ezzel az interperszonális dimenzióhoz, azaz az egzisztenciális síkhoz rendeli 

a politika fogalmát, akárcsak Arendt. Közös igényük továbbá, hogy az egyének ezen joga és 

lehetősége intézményesen legyen biztosított. Giddens azonban úgy véli, hogy a modern 

cselekvőt már csak az „utópisztikus realizmus” igazíthatja el az életben, azaz döntéseit 

mindenek előtt az óvatosság és kalkulálás kell, hogy megelőzze, mivel a rendszerszintű 

támogatás elmarad.40 Ennek végső célja a cselekvő saját egzisztenciális és ontológiai 

biztonságának megóvása. Ehhez pedig a hétköznapi cselekvések rutinizálására van szükség, 

hogy ezáltal az állandóság és folytonosság megteremtse az ontológiai biztonságot. Sik 

Domonkos hívja fel a figyelmet arra, hogy azáltal, hogy az ontológiai biztonság elérésének 
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vágya által motivált cselekvők a rutinok révén, a fennálló – habermasi értelemben vett – 

életvilágot s ezáltal a status quo-t kívánják fenntartani, Giddens modernitáselmélete a 

habermasi kommunikatív cselekvéskoordinációs elmélet komplementerének tekinthető.41 

További lényeges változás a modernitásban, hogy már nincsenek intézményi keretek által 

meghatározva és korlátozva az intim viszonyok.42 Giddens értelmezése szerint a késő 

modernitásban már az intimitás szerepe is megváltozott: ez az élet azon terepe, ahol lehetőség 

nyílik a megmutatkozásra és a közös világ kialakítására. A közös világ alakítása az egyének 

legfőbb feladata Arendt szerint is, azonban az ő értelmezésében ez a feladat nem a magénszféra 

magányában megy végbe, hanem a közszféra avagy politikai szféra sajátja. Arendt 

terminológiájában az előállítás folyamata [work] szükséges a közös világ materiális elemeinek 

kialakításához, de a szellemi értékek csak a cselekvés által érhetők el, amely folyamatokat 

azonban kizárólag a közszférához rendeli.43 Ami azonban mégis összeköti a két elméletet az 

abban rejlik, hogy mindkét szerző az egyének közös tevékenységét hangsúlyozza a világ 

alakításában, formálásában. 

Fontos aláhúzni, hogy Giddens elméletében mind az egzisztenciális hangsúly, mind a 

közösségformálás szerepe a magánszférába tolódik el. Ez azonban azon múlik, hogy a feleknek 

sikerül-e megteremteni a kölcsönös bizalmat egymás iránt. A politikai cselekvés sikerességében 

kulcsfontosságúvá válik a bizalom megteremtése valamennyi ágens között, legyen szó az 

aktorok egymás közti viszonyáról, vagy a cselekvők és az absztrakt intézmények kapcsolatáról. 

Ha ez sikeres, az alapja lehet az ontológiai biztonság megteremtésének és a saját 

kompetenciánkban való elvesztett hit visszanyerésének is.44 Ezeket a kölcsönös bizalmon 

alapuló intim viszonyokat nevezi Giddens „tiszta kapcsolatoknak” [pure relationships].45 A 

cselekvők közti kölcsönös bizalom Arendtnél is nagyon fontos, ő azonban nem használja ezt a 

kifejezést, helyette az ígéret és megbocsátás mechanizmusait használja, melyeknek viszont 

ugyanaz a céljuk: az egyenlőség és kölcsönösség megteremtése. Azért szükséges e fogalmak 

bevezetése, mert az arendti értelemben vett cselekvés folyamata végtelen, melynek sem 

következményei, sem interpretációi nem beláthatók, így nincsenek korlátai sem. Mivel a 

cselekvés Arendtnél egyet jelent a beszédcselekvéssel, így nem visszafordítható az aktusa, nem 

lehet „meg nem történtté tenni”, s ez teszi szükségszerűvé az ígéret és megbocsátás aktusát, 

mert ezek szabnak határt a cselekvésnek: az ígéret a kiszámíthatatlanságot, a megbocsátás pedig 

a visszafordíthatatlanságot ellensúlyozza.46 Tehát a giddensi tiszta kapcsolat és az arendti 

ígéret-megbocsátás dinamizmusa egymás komplementereinek tekinthetők a cselekvésben, így 

válnak a politikai cselekvés prepolitikai előfeltételeivé. 

A modernitásban a már említett tiszta kapcsolatok kulcsfontosságú szerepet töltenek be, 

mivel a cselekvéskoordinációs stratégiák megválasztásában és az identitás formálásában is 

jelentős szerepük van. Giddens egyenesen úgy fogalmaz, hogy ezáltal a szabadság, mint olyan 

csak ezekben a tiszta kapcsolatokban tud létrejönni. Ez azonban egy fontos különbség Giddens 

és Arendt között: míg a szabadság helye előbbinél kizárólagosan a magánszféra, addig 

utóbbinál kizárólagosan a közszféra, így tehát Giddens és Arendt szabadságfogalma egymást 

kizáró tényezővé válik. Fontos azonban megjegyezni, hogy ugyanakkor Giddens szerint az 

ontológiai biztonság megrendülése – azaz, ha felborul az egyén és a világ közötti egyensúly – 

elvezet a közügyekkel és a politikával szembeni közönyösség felé, ami viszont kiváltó oka 

annak, hogy az arendti szabadság miért nem tud létrejönni, tehát a giddensi szabadságfogalom 

az előfeltételévé válik az arendtinek, ami abból is belátható, hogy a tiszta kapcsolatok 

tulajdonképpen a kölcsönös elismerés és bizalom megtestesítői, ami azonban prepolitikai 

előfeltétele Arendt szabadságfogalmának is. A giddensi ontológiai biztonságra törekvés és az 
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arendti szabadságra törekvés így egyszerre állítható egymással szembe és egészítik ki egymást: 

Giddens cselekvőit saját, egyéni egzisztenciájuk és világgal való harmóniájuk motiválják és 

mozgatják, míg Arendt cselekvőit elsősorban a közboldogság és a közszabadság47 eszményei 

éltetik. 

Úgy vélem, Giddens ezzel nem zárná ki az arendti cselekvés lehetőségét sem, de azt az 

ontológiai biztonság eléréséhez, és a tiszta kapcsolatokban megélt szabadság feltételéhez kötné. 

Ez azonban már nem tesz eleget a cselekvés azon definíciójának, hogy a cselekvők számára a 

közboldogság elérése lenne a legfőbb cél, így értelme szerint a cselekvés nem tudna 

megvalósulni. Azonban, ha a cselekvést nem mint a közös eszmecsere teremtő aktusát 

gondoljuk el, hanem mint az önmegmutatás és szereplés lehetőségét, mely az arendti 

terminológiában az emberi létezés egzisztenciális igénye48, akkor a két szabadságfogalom 

együttesen ad deskriptív képet a modern ember motivációiról és politikához fűződő 

viszonyáról. 

A „jó” politikai cselekvés arendti olvasata tehát a közös eszmecserére lehetőséget adó 

fórumok, tanácsok, helyi összefogások szolgáltatják, míg Giddens az egyéni stratégiaválasztás 

fontosságát hangsúlyozza, azaz a kalkuláció szerepét az egyes (politikai) választások, 

állásfoglalások esetében, valamint meglátása szerint a politikai rendszerrel szemben egyszerre 

kell harmóniára törekedni és kontrollálni, monitorozni azt. A kontroll avagy a már meghozott 

politikai döntések, illetve hatalommal felruházott intézmények felülvizsgálata Arendt számára 

is döntő jelentőségű. Az ideális cselekvés vagy politikai magatartás azonban mindkettőjük 

elméletalkotásában  annak függvénye, hogy sikerül-e a bizalmat kialakítani. Ez azonban csak 

részben múlik a cselekvőkön, jelentős szerepe van ebben az intézményeknek is, így a következő 

alfejezetben az egyének és az intézmények viszonyát veszem górcső alá. 

 

4. Az egyéni cselekvő és az intézményrendszerek viszonya 

 

Amíg Arendtnél a modernitás egyik ismérve az egyének demokratikus intézményekbe vetett 

bizalmának megrendülése, addig Giddens magát a modernitást is az egyéni cselekvők és az 

intézményi struktúrák közötti kölcsönösen reflexív viszonyokban határozza meg, így fontos 

kitérni az egyének és a politikai intézmények kapcsolatára. 

A szakértői rendszereket Giddens a korábbi vallási dogmákhoz hasonlítja, mivel kezdetben 

a laikusok számára éppúgy megkérdőjelezhetetlen egy szakember szaktudása, mint korábban a 

vallási tanok. Azonban, míg a vallásokban szigorú hierarchikus rendszer áll fenn, az egyes 

szakértői csoportok és intézmények esetében nem beszélhetünk ilyesmiről. Ez azonban fokozza 

a már korábban említett kiszolgáltatottságot és bizonytalanságot. Ennek két patológiás 

következménye lehet a cselekvő felől: döntésképtelenség vagy dogmatikus tekintélytisztelet 

kialakulása.49 Ezzel összhangban Arendt is a tekintélyelvűséget nevezi meg a modern kor egyik 

patológiás tendenciájaként. Azonban az arendti terminológiában ez a nyilvános szféra 

diszfunkcionálissá válásának következménye, melynek egyik közvetlen előzményeként Arendt 

is az egyházi hierarchiába vetett bizalom és a hit eltűnését50, valamint a common sense sérülését 

nevezi meg.51 Giddens is úgy látja, hogy a modernitás elhozta egyrészt a gondviseléssel 

szembeni szkepticizmust, másrészt a tudományosságba vetett hit megrendülését. Mindez annak 

a következménye, hogy már nincsenek örök tudások, bármi bármikor megkérdőjelezhető és 

felülvizsgálható. Ez pedig már nem csak a tudósok problémája, hanem a hétköznapi cselekvők 

életében is bizonytalanságot szül.52 A vallásos hit hanyatlása és az emberi megismerőképesség 

megkérdőjeleződése mindkét szerző értelmezésében megteremtette a táptalaját annak, hogy a 
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cselekvők elveszíthetik bizalmukat saját kompetenciájukban és tudásukban, s így önként 

szolgáltatják ki magukat felsőbb tekintélyeknek, ami szélsőséges esetben, párosulva a 

politikával szembeni közönnyel, a vezérelvűséghez vezethet. Tehát az egyházi intézmények 

döntő befolyását előbb a tudomány váltotta fel, majd a felvilágosodásból való kiábrándultság 

és karteziánus kételkedés azt is maga alá gyűrte, így a magukra maradt egyének pedig a modern 

intézményekre lettek ráutalva, ezért fontos a már említett cselekvéskoordinációs stratégiákat 

alkalmazni, hogy se az egyéni kompetencia ne sérüljön, se totális struktúrák ne tudjanak 

kialakulni. 

Továbbá Giddens rávilágít, hogy a tiszta kapcsolatokhoz hasonlóan a cselekvők és 

intézmények kapcsolatai is nagyban függenek a bizalomtól. Azt, hogy melyik intézményt s 

annak mely stratégiáját választjuk, elsősorban a bizalomtól függ. Az, hogy képesek vagyunk az 

intézmények iránti bizalomra pedig a reflexivitásnak köszönhető. Azonban a monitorozás 

mechanizmusa miatt, már nincs „szükségünk” bizalomra azokkal az intézményekkel szemben, 

amelyeket ellenőrizni tudunk. Így a bizalom egyik patológiás formája az „erőfeszítés-alku” 53 

lesz, amely egyfajta gyakorlati elfogadás a tényleges bizalom helyett. Ez azonban tovább 

növelheti az elidegenedés mértékét és a patológiákat is. Itt válik különösen fontossá az 

ontológiai biztonság megteremtése, avagy arendti szóhasználattal élve az otthonosság 

érzésének megteremtése a világban, ugyanis csak akkor teremthető meg az egyensúly a bizalmi 

kapcsolat és a monitorozás között az intézményekkel szemben, ha az egyéni egzisztenciális 

harmónia sem sérül. 

Intézményi szinten is megnevezhetünk cselekvéskoordinációs stratégiákat: ezek célja a 

globalizálódó kapitalizmus összeomlásának elkerülése, a nemzetállamok totalitárius 

tendenciáinak ellensúlyozása, valamint a fegyveres és ökológiai katasztrófák elkerülése. 

Giddens szerint ezek elkerüléséhez egyszerre több szempontot kell figyelembe venni: a 

politikai realitást, a geopolitikai erőviszonyokat, az egyenlőtlenségeket, valamint az egyéni 

szinten történő ontológiai biztonság megteremtését. Giddensnél tehát megragadható, hogy 

hasonló globális problémák foglalkoztatják, mint Arendtet, azonban igyekszik elrugaszkodni a 

tisztán teoretikus síktól és pragmatikai válaszokat kíván adni a modernitás patológiáira. Abban 

viszont egyetértenek, hogy a modernitás és a demokrácia anomáliái együttesen elvezethetnek a 

vezérelvűség felé, mely táptalaja lehet egy újabb totális diktatúrának. Így válnak az általuk 

ideálisnak elgondolt politikai cselekvési módozatok a demokratikusság kulcsává a késő 

modernitásban. 

A modernitásban azonban a politika, mint olyan sem más, mint csupán csak egy szakértői 

intézményrendszer a sok közül, amit a cselekvőknek figyelembe kell venniük. Így a 

politikusoknak nincs más lehetőségük, mint a cselekvők reflexiós és kalkulációs képességeik 

figyelembevételével politizálni. Mit jelent ez pontosan? Először is, meg kell teremteniük annak 

a lehetőségét, hogy a hétköznapi cselekvők is hozzáférhessenek a szakértelemhez, azaz az 

információkhoz, másodszor, ki kell bővíteniük a cselekvési stratégiák körét, harmadrészt pedig 

folyamatosan fejleszteniük kell az autonóm és reflexív képességeket az állampolgárok szintjén, 

továbbá a politikai legitimitásnak az állampolgárok szintjén is artikulálódnia kell. Összegezve 

tehát a politikának nem csak figyelembe kell vennie a cselekvők autonómiáját, hanem 

egyenesen arra építkezve kell kidolgoznia saját cselekvéskoordinációs stratégiáját is. Giddens 

ezt nevezi „generatív politikának”, melynek előfeltétele a képviseleti demokrácia 

„demokratizálódása”. Azaz ő sem tekinti elég demokratikusnak önmagában a képviseleti 

rendszert. Úgy fogalmaz, a demokrácia dialogikus, deliberatív jellegét kell megerősíteni, mivel 

az jelenleg még csak a létező politikai berendezkedésekben meglévő lehetőség vagy potenciál, 
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de még nincs jelen a politikában. Ennek okaiként azt nevezi meg, hogy még nem adottak a 

lehetőségek a habermasi értelemben vett uralommentes kommunikációhoz54, valamint a 

hatalmi egyenlőtlenségek is akadályozzák a dialógusok kialakulását.55 

Ezen a ponton ismét hasonlóságokat fedezhetünk fel a két szerző között, hiszen Arendt is 

a szabad diskurzusokat részesíti előnyben a képviseleti demokráciával szemben. Arendt úgy 

véli, hogy ez nem valódi demokrácia, mivel csak a választók érdekét vagy jólétét lehet delegálni 

vagy képviselni, cselekedeteik és véleményeik azonban nem képviselhetők.56 A különbséget a 

két szempont között az adja, hogy Giddens a meglévő struktúra átalakításában, cselekvési 

horizontjának kitágításában látja, Arendt pedig egy teljesen új, alulról szerveződő, öntevékeny 

fórum vagy tanács mintájára képzelné el az ideális politikai modellt.57 E különbség abból is 

adódik, hogy Arendt nem csupán a szabad dialógust és közös döntéshozatalt hiányolja a 

politikából – bár fontos hangsúlyozni, hogy azt sem minden kérdésben, hiszen például a 

társadalompolitikai kérdéseket nem tekinti erre alkalmasnak –, hanem eleve a képviseleti 

rendszert is a demokrácia egy elkorcsosult s ennyiben antidemokratikus formulájának tekinti.58 

Arendthez hasonlóan Giddens is teoretikusan két lehetséges utat lát a modern politikában, 

méghozzá a képviseleti demokrácia és a kommunizmus útját. Azonban az államszocialista 

rezsimek bukásával szerinte már csak a jóléti állam modellje maradt alternatívaként, mely 

lehetőségtere a jobboldal folyamatos támadásainak és a modernizáció kihívásainak 

köszönhetően egyre beszűkül.59 A jóléti állam modellje azonban további kiigazításra szorul. 

Arendt kárhoztatja a szociális kérdések politikai megoldását60 – helyette azokat adminisztrációs 

utakon keresztül kívánná megoldani –, s Giddens is azon az állásponton van, hogy a politika 

sikertelen lesz e problémák megoldásában, ha csak pusztán a materiális segélyezés 

módszeréhez nyúlnak. Szerinte az „életpolitika” eszközeit kellene az emancipatorikus 

szempontokkal egyesíteni, önsegítő csoportok és szakértői gárdák segítségével.61 Arendt és 

Giddens is a szakértők szerepét hangsúlyozzák a szociális problémák megoldásának ügyében, 

a politikai diskurzusokban történő megoldáskeresés helyett. Így tehát a szociálpolitikai 

kérdésekben különösen fontossá válik a modernitásban a szaktértői intézményrendszerek 

felállítása és működése, mivel a modern kor materiális problémáit – szegénység, 

egyenlőtlenségek, stb. – csak azok lennének képesek megoldani. Belátható, hogy működnek 

ilyen intézmények, azonban a politika által uralt és meghatározott alternatívák egyik szerző 

szerint sem elfogadhatók, mivel lévén, hogy szerintük ezek nem politikai kérdések, ilyenformán 

nem is lesznek orvosolhatók. 

Ahogy már láthattuk, Giddens szerint a cselekvők számára jóval nagyobb mozgásteret 

biztosítanak az absztrakt intézményi rendszerek, mint korábban, azonban ez egyben egy 

korlátozó mechanizmus is, ugyanis ellehetetleníti az intézményrendszeren kívül való mozgást. 

Erre vezeti be Giddens a „tapasztalás szegregációja” kifejezést.62 Azonban ennek a korlátozó 

mechanizmusnak a fenntartásához erős kontrollra s felügyeletre van szükség. Ennek 

eredményeképpen Giddens szerint a modernitásban elmosódnak a privát- és a közszféra 

határai.63 Azonban, míg ez Arendtnél gyakorlatilag a közszféra sérülésével, zsugorodásával, sőt 

szélsőséges esetekben teljes eltűnésével jár64, addig Giddensnél ez egy kettős, kölcsönös 

folyamat. Arendt úgy véli, a modernitásban a gazdasági expanzió, a tudományfejlődés és az 

imperializmus hatására létrejött egy új, társadalmi szféra, mely felszámolta a privát- és a köz 

addigi dualizmusát, s a modernitás valamennyi kézzelfogható problémáját e szféra 

diszfunkcionalitásának számlájára írja. Arendtnél tehát a társadalmi, a közszféra rovására 

növekszik és bekebelezi azt. Giddens sem kevésbé kritikus, azonban az ő értelmezése szerint a 

befolyás nem egyoldalú, hanem kölcsönös folyamat, melyben mindkét szféra hat a másikra. 
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Mindez azt mutatja, hogy a modernitásban jóval hangsúlyosabbá válik a privátszféra 

szerepe s sok esetben az intézményekhez, politikához fűződő viszony is a magánszférában dől 

el. Az egyéni egzisztenciális problémák az apolitikusság és a vezérelvűség formájában 

artikulálódhatnak a politikai szférában, de kevésbé szélsőséges esetben is meghatározhatja 

választásainkat, döntéseinket egy-egy intézmény, mozgalom vagy párt mellett. Továbbá a 

kalkuláció és a monitorozás elmaradása, vagy épp ellenkezőleg, túlzott alkalmazása is lehet a 

magánszférában lezajló folyamatok következménye. Fontos azonban aláhúzni, hogy mind 

Arendt, mind Giddens fontosnak tartja az aktivizmust és úgy vélik, ki kell jelölni azt a teret, 

ahol ez meg tud valósulni. A civil társadalom mint modern politikai ágens merülhet fel 

megoldásként, mely bár egyikőjüknél sem jelenik meg expliciten, az alábbi alfejezetben 

amellett fogok érvelni, hogy miként töltheti be a civil társadalom azt a teret, melyet a két szerző 

a „jó” politikai cselekvés, valamint a demokratikusság feltételeként határoz meg. 

 

5. A civil társadalom mint alternatív cselekvési stratégia 

 

Giddens a The Consequences of Modernity c. monográfiájának Future Orientations: The Role 

of Social Movements című fejezetében tárgyalja a civil mozgalmakat és azon keresztül a civil 

társadalom létrejöttét, ami az ő definíciója szerint, egyes csoportok szociális és/vagy gazdasági 

érdekeinek védelmére jön létre.65 A civil társadalom pedig kontrolálja a közszférát, ugyanakkor 

ezzel párhuzamosan a szakértői rendszerek sem hagynak a magánszférának olyan részt, melyet 

ne szabályoznának s próbálnának irányítani. Giddens, Jürgen Habermashoz hasonlóan 

problémaként tekint – a habermasi formulával élve – az életvilág gyarmatosítására.66 Giddens 

szerint ennek elkerülésére kell az egyéneknek autonóm cselekvési stratégiákat választaniuk, 

úgymint a fent jellemzett ontológiai biztonság megteremtése, kalkuláció és monitoring. Ha e 

cselekvési stratégiákat nem csupán az egyéni egzisztenciális szinten alkalmazzák, hanem a 

politikára, mint intézményrendszerre is, akkor ilyenformán az is ellenőrizhetővé és az 

állampolgárok által befolyásolhatóvá válik. Ennek kivitelezéséhez azonban az egyéneknek 

politikai potenciállal kell rendelkezniük, melyek megteremtése azonban a jelenlegi politikai 

hatalom feladata lenne. Azonban, mint ahogyan arról korábban már tettem utalást, Giddens 

cselekvői csak akkor válnak érdekeltté ebben, ha személyes ontológiai biztonságuk garantálva 

van. Véleményem szerint, ennek hiánya vezethet az apolitikusság kialakulásához, mely az 

arendti értelmezésben minden modern probléma forrása. 

A civil társadalom új jelenség, mely az elmúlt évtizedekben nőtte ki magát a korábbi 

mozgalmakból, így Arendt még nem fogalmazhatta meg ezzel kapcsolatos gondolatait, azonban 

néhány szerző – például Andrew Arato és Jean Cohen, Jürgen Habermas, stb. – kísérletet tettek 

arra, hogy az arendti cselekvésfogalom lehetséges modern alternatívájaként értelmezzék a civil 

társadalmat. Először is, az Arato–Cohen szerzőpáros más megvilágításba helyezi az arendti 

társadalmi szféra fogalmát. Szerintük ugyanis a modernitásban megjelenő új, társadalmi szféra 

korántsem olyan borzasztó, mint ahogyan Arendt lefesti, sőt egyenesen kívánatos a modern 

társadalom számára, mivel máshogyan nem is tudna megvalósulni a participáció.67 Arendt és 

Aratóék értelmezése között az a különbség, hogy Arendt a participáció kiterjesztését 

önmagában nem tartaná jónak, mivel az olyan tömegmozgalmak potenciális bázisát látja 

bennük, mint amilyen a totális mozgalmak voltak a XX. század elején. Továbbá Arendt a civil 

társadalom elődjével, a társadalmi szféra szakszervezeti kezdeményezéseivel szemben is 

rendkívül elutasító volt, mivel úgy vélte, azoknak csupán csak a materiális egyenlőség és a több 

szabadidő kiharcolása az egyedüli céljuk, nem pedig az emancipáció vagy az autonómia 
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kivívása.68 

Arató–Cohen Habermas duális rendszer-életvilág felosztását ötvözte az arendti 

nyilvánosságelmélettel, így létrehozva saját nyilvánosságmodelljüket.69 Az Arató–Cohen által 

kidolgozott nyilvánosság szféra közvetítő szerepet tölt be a privát szféra és az állam között, ők 

ezt nevezik civil társadalomnak. Úgy vélik, ebben a szférában az állampolgárok közös 

„okoskodása” és érdekérvényesítő potenciálja révén megvalósul az Arendt által áhított közös 

cselekvés.70 Ennek két változatát különböztetik meg, a polgári engedetlenséget és a társadalmi 

mozgalmakat. Arató–Cohen szerint a modern civil társadalom megteremti az állammal 

szembeni érdekérvényesítés lehetőségét, ezért üdvözlik a társadalmi szféra megjelenését és 

kibontakozását még az arendti nyilvános-politikai tér rovására is. Úgy vélik, az arendti 

társadalmi szféra, melyet ők a civil társadalom fogalmával azonosítanak, olyan témákat és 

ügyeket képes a nyilvánosság segítségével mindenki elé tárni, melyeket a politikai 

diskurzusokból korábban kizártak vagy figyelmen kívül hagytak, ugyanakkor van politikai 

relevanciája. Ezért gondolják úgy, hogy a civil társadalom érdekérvényesítése megfelel az 

arendti cselekvésnek. Arato–Cohen ugyanakkor nem vitatják, hogy egyre kevesebb lehetőség 

nyílik e cselekvések kibontakoztatására, azonban úgy vélik, a Habermas által megfogalmazott 

életvilág integrációjával, azaz a racionalizálódás pozitív tendenciáival kiegészülve így, a 

modernitásban egyszerre vannak jelen, és működnek a romboló és az emancipatorikus hatások 

is. 

Habermas pedig a társadalmi mozgalmakkal és a lokális nyilvánosságokkal azonosítja a 

civil társadalmat, melyek célja a mindenkit általánosan érintő témák politikai diskurzussá tétele. 

Azaz a civil társadalmat, mint a társadalmi méretű tanácskozás egyedüli alternatíváját képzeli 

el, melyben a kulturálisan mozgósított közvélemény az informális nyilvánosság révén képes az 

érvényesülésre.71 A civil társadalom Habermas szerint pedig létrehozza a kommunikatív 

hatalmat és biztosítja a szabadság lehetőségét mind a köz-, mind a magánszférában.72 Ha 

figyelembe vesszük, hogy Habermas Arendt téziseit tartotta szem előtt a kommunikatív 

hatalomképződésről megfogalmazott elméletei során73, akkor belátható, hogy ebből a 

perspektívából az arendti cselekvés megfeleltethető a civil társadalomnak. 

Tehát ebben az értelmezésben a civil társadalom, mint olyan, nem csupán progresszív, 

emancipatorikus folyamat a modernitásban, hanem általa megvalósul az a szabad 

kommunikáció az állampolgárok és a hatalom között, mely mind az arendti cselekvés, mind a 

giddensi generatív politika célja. Ezt azt is alátámasztja, hogy Arendt hangsúlyozza, hogy az 

alapvető különbség a magán- és a közszféra között az, hogy vannak dolgok, melyeket el kell 

rejteni, és vannak, amiket nyilvánosan meg kell mutatni.74 A mai civil társadalom pedig olyan 

ügyekért harcol, melyek egyértelműen az utóbbi kategória alá sorolandók, azonban 

érdekérvényesítésük csak abban az esetben tekinthető arendti értelemben vett cselekvésnek, ha 

általános, közérdekekért szállnak harcba az állammal szemben, nem pedig partikuláris érdekek 

érvényesítéséért. Továbbá az egyes civil mozgalmak, melyek együttesen alkotják a civil 

társadalmat éppen azzal a szándékkal jöttek létre, hogy kapcsolatot teremtsenek az egyének és 

a (politikai) intézmények között, arra fektetve a hangsúlyt, hogy az állampolgári kontroll 

megvalósulhasson, így tehát a Giddens által hangsúlyozott cselekvéskoordinációra is lehetőség 

nyílik.  

Az Arendt és Giddens által megfogalmazott igényekre a politikai cselekvéssel szemben a 

késő modernitásban leginkább a civil társadalomban, annak is az univerzális politikai ügyekért 

síkra szálló mozgalmaiban nyílik lehetőség, mely ideális esetben rákényszerítheti a politikát, 

mint önmagában vett intézményt a generatív politika alkalmazására, mely ellensúlyozhatja a 
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korábban tárgyalt modern patológiák burjánzását. 

 

6. Összegzés 

 

Ahogy láthattuk, Arendt és Giddens elmélete sok hasonlóságot mutat, mivel mindkettő a 

modernitásról kíván kordiagnózist adni, feltárni annak patologikus és – ha vannak – 

emancipatorikus tendenciáit. A különbség közöttük az, hogy alapvetően más 

értékvonatkoztatás alapján, s ezáltal más perspektívából szemlélik ugyanazokat a folyamatokat. 

Arendt értékvonatkoztatásának középpontjában a szabadság áll, mely a közös nyilvános-

politikai térben folytatott szabad cselekvés révén jöhet létre. Azonban belátható, hogy az Arendt 

által képviselt interszubjektív állásponttal szemben szükség van olyan elméletekre, melyek az 

egyének autonóm reflexivitásából indulnak ki. Annál is inkább, mivel Arendt elmélete kevésbé 

alkalmas pragmatikai tanulságok levonására, míg azáltal, hogy Giddens az egyének felől közelít 

a modernitás patológiáihoz, megragadhatóvá válnak ezek a korjellemzők, úgymint az 

identitásválság, az egzisztenciális és ontológiai bizonytalanság, stb. Arendt egy ideális modellt 

állított fel, azonban elmulasztott a cselekvők és a rendszer közötti viszonyra reflektálni. 

Giddens azonban éppen ezt a problémát járta körül, egyrészt az egyének monitorozó és 

ellenőrző stratégiája, másrészt az intézményrendszerek reflexív potenciálja kapcsán, melynek 

révén az intézményeknek is folyamatosan monitorozni kell a cselekvők igényeit, választásait. 

A reflexivitás-elméletek tehát a cselekvők autonómiája felől vizsgálódnak, szerepük ezért 

megkerülhetetlen a modernitásértelmezések feltárása során. A reflexivitás-elméletek 

önmagukban azonban nem állnák meg a helyüket, mivel a reflexivitás nem lehetne elképzelhető 

kommunikatív cselekvés és interszubjektivitás nélkül, mivel senki sem lehet önmagában 

reflexív, csak a másokkal való közös cselekvés aktusában. 

Az Arendt által elvárt közös cselekvésnek azonban előfeltétele kell, hogy legyen az 

egyének autonóm reflexivitása, máskülönben nem lennének képesek sem a közös jelentések 

kialakítására, sem saját álláspontjaik belátására és megfogalmazására, azaz nem lennének 

képesek a cselekvésre sem. Arendt is rávilágított, hogy ha – giddensi szóhasználattal élve – 

csökken az állampolgárok relatív autonómiája a (köz)ügyekkel kapcsolatban, az előidézheti azt, 

hogy a későbbiekben már nem is lesznek kompetensek e kérdésekben, de legalábbis bizalmuk 

megrendül saját képességeikben.  A reflexivitás és a cselekvés tehát nem választható el 

egymástól, egymás előfeltételei. Így belátható, hogy az arendti modell komplementerének 

tekinthetjük a giddensi reflexivitás-elméletet.  

Amennyiben a giddensi kockázatkalkulálási-, és intézményrendszer-monitorozási 

stratégiákat a politikai diskurzusokra vonatkoztatjuk, akkor véleményem szerint benne 

megvalósulhatna az arendti értelemben vett cselekvés is, amennyiben az egyéni cselekvési 

stratégiák egymással összehangoltan, közösen valósulnának meg. A Giddens által 

megfogalmazott reflexivitás-igény ugyanis véleményem szerint megközelíti az Arendt által 

kívánatosnak tartott cselekvés fogalmát, azzal a különbséggel, hogy míg Giddens egyéni 

szinten, addig Arendt közös aktus eredményeként írja azt le. Azonban, ha a giddensi cselekvők 

együttesen érvényesítenék politikai potenciáljuk által reflexivitásukat, akkor így közösen 

cselekvést hozhatnának létre. Így pedig megvalósulhatna a mindkét szerző által óhajtott 

„demokrácia dialogikusabbá válása”, valamint az állampolgári ellenőrzés a politika felett. Erre 

pedig jelenleg leginkább a civil társadalom keretei között nyílik lehetőség, így mind egyéni-, 

mind rendszerszinten fontos lenne erősíteni a mozgásterét a civil kezdeményezéseknek, mely 
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nem csupán az egyének ontológiai biztonságát teremtheti meg, de a demokratikusság egyik 

garanciájává is válhat a modern korban. 
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AN INTRODUCTION OF FAMILY BUSINESS CHARACTERISTIC 

IN INDONESIA 
 

ABSTRACT 

 
Indonesia is considered as the new economic powerhouse in Asia and surprisingly the Indonesian 

economics is backed by family businesses. According to the literature, the family business in Indonesia 

could be categorized into two-tier. The first tier is comprised of three main characteristics, namely 

organizational, financial, and ethnicity. The second tier would explain each characteristic according to 

its business scale, which comprises of Large Enterprise (LE) and Micro, Small, and Medium Enterprise 

(MSME). This paper would provide insights about family business in Indonesia according to the 

aforementioned framework which postulated based on the statistical data analysis provided by the 

authorities of Indonesia and Pricewaterhouse Coopers. The analysis has shown that, from the 

organizational perspective, LE family business intensively involve family members in their firm. Their 

involvement could bring positive effect on the decision-making process, which in line with Tsai, Lin, 

Lin, Lu, and Nugroho research1, but in the other hand their presence also could harm non-family 

employees if the involvement is the result of lack of trust which requires micromanagement2. The 

organizational characteristics of MSME of Indonesia surprisingly characterized by large numbers of 

unpaid family labor3 which mostly work in agricultural industries4. From the financial point of view, 

several LE family businesses have been listed as the top performer on trading floors due to their family 

CEO has proven their capability in leading the business5. The financial situation of MSME family 

business depends on financial support6 and the Indonesian MSME has financially supported very well 

from time to time. It was recorded that 14,10% of Indonesian households have enjoyed loans from 

multiple sources in 2016. Lastly, ethnicity characteristics of LE family business are unique due to most 

of them are managed by ethnic Chinese, even though they are only comprised of 1.2% of the Indonesian 

population. Besides that, there has been a common practice which mostly done by MSME entrepreneurs 

called merantau7. Merantau is a practice in which ones should leave their homeland to seek new business 

opportunities elsewhere. It is found that ethnic Javanese, Sundanese, and Minang are the ethnics 

majority who conducted this practice, which proven by large population concentration in urban areas. 
 

1. Background 

 

Indonesia could be considered as an appropriate example of emerging economies who had 

recovered very well from Asian financial crisis. The Asian Financial crisis of 1997 that severely 

hit South East Asian Nation economics has shaken Indonesian economics to the lowest point 

in the region, however, ten years after the crises Indonesia’s economy, miraculously, recovers8. 

As of 2016, Indonesia’s GDP (Gross Domestic Product) was recorded as the largest among 

ASEAN (Association of South East Asian Nation) countries as depicted in Table 1. 

  

                                                           
26 Pramudya, Sakti Hendra – Ph.D student at the Faculty of Business and Economics, University of Pécs 



 

 

IV. Fiatalok EUrópában Konferencia 

Pécs, 2017. november 24-25. 

Sopianae Kulturális Egyesület  

Tanulmánykötet 

 
 

276 

 

Table 1.: GDP rank of ASEAN as of 2016 

Countries 
ASEAN 

Rank 

World 

Rank 

GDP (Millions of US 

Dollars) 

Indonesia 1 16 932,259 

Thailand 2 25 406,840 

Philippines 3 35 304,905 

Singapore 4 36 296,966 

Malaysia 5 37 296,359 

Vietnam 6 46 202,616 

Myanmar 7 70 67,430 

Cambodia 8 106 20,017 

Lao PDR 9 113 15,903 

Brunei Darussalam 10 125 11,400 

Source: Author compiled and computed from the World Bank GDP (Current USD) (World 

Bank, 2017) 

 

The great amount of Indonesia’s GDP is affected by the large contribution from family 

business. Family businesses in Indonesia contribute 25% of Indonesian GDP and surprisingly 

95% of Indonesian businesses are owned by family9. The numbers of new family conglomerates 

have been increased significantly post Asian financial crisis10 not to mention the abundance of 

family-based Small and Medium Enterprises (SMEs) which also have grown significantly11.  

Family business research has been conducted in the context of developed and developing 

economies and there are abundant empirical studies which discuss family business issues in 

developing economies including in Indonesia. However, every Indonesian family business 

literature utilizes case studies approach without identifying general characteristics of a family 

business in Indonesia first12,13,14,15,16. 

The study of family business characteristics is important as the first tier of analysis of a 

family business case study. By understanding their characteristics, further analysis could be 

done comprehensively due to every family business in every country possesses their own 

unique characteristics17,18,19,20. Hence, the purpose of this paper is to compile previously 

conducted research of family business in Indonesia in order to observe the main characteristics 

of the Indonesian family business as the basis of future empirical family business research. The 

main task of this paper is describing general characteristics of the family business in Indonesia 

based on previously conducted research which supported by secondary data from the authorities 

of Indonesia and Pricewaterhouse Coopers. The structure of the paper itself comprises of review 

of relevant literature, research method, research finding (would be described according to the 

characteristic categorization), and conclusion. 

 

2. Literature Review 

 

To date, there has been an abundant definition of a family business but there is no 

consensus on the widely accepted definition of family business among researchers21. However, 

in order to obtain a comprehensive understanding of a family business, a multidimensional 

construct is needed22. Astrachan, Klein, and Smyrnios have successfully formulated a 

multidimensional construct of the family business by using F-PEC Scale23. They define family 
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business as a multidimensional construct of power subscale (ownership, governance, and 

management), experience subscale (generation of ownership, generation active in management, 

generation active on the governance board, and number of contributing family members) and 

culture subscale (overlap between family values and business values and family business 

commitment). The categorization of the definition would describe thorough understanding 

hence, the paper would use similar categorization based on literature analysis. 

Based on the analysis of Indonesian literature, the family business in Indonesia could be 

categorized into two-tier. The first tier is comprised of three main characteristics, namely 

organizational, financial, and ethnicity. The second tier would explain each characteristic 

according to its business scale, which comprises of Large Enterprise (LE) and Micro, Small, 

and Medium Enterprise (MSME) as depicted in Table 2. 

 

Table 2.: The categorization framework of family business characteristics in Indonesia 

No. Characteristics 
Economic 

Scale 
Findings Literature 

1 Organizational 

Characteristic 

Large 

Enterprise 

1. Generational diversity in family business 

management has positive effect in decision 

making 

2. The presence of family members in a firm 

could harm non-family employees if the 

involvement is the result of lack of trust to 

the employee 

1. Tsai et al. 

(2017) 

2. Oktaviani, 

Rooney, 

McKenna, 

and Zacher 

(2016) 

  Micro, 

Small, and 

Medium 

Enterprise 

(MSME) 

1. MSME employ family members as full time 

employee or participate as investor and most 

of Indonesian MSMEs are sole proprietorship 

2. MSME in rural area emerge as an off-farm 

activity of farmer families and MSME is 

critical to families survival as well as upward 

mobility 

1. Rachmania, 

Rachmaniar, 

and 

Setyaningsih 

(2012) 

2. Leinbach 

(2003) 

2 Financial 

Characteristic 

Large 

Enterprise 

1. Company with family CEO gain higher stock 

return than company with non family CEO. 

Besides that, company with pyramid structure 

(a family could control multiple companies 

with many minority shareholders) gain lower  

stock return than company with non pyramid 

structure, due to family shareholder often 

harras minority shareholder 

2. The presence of greater family influence in 

the stock exchange has a detrimental effect 

on capital market development (namely stock 

market capitalization, total share value 

traded, and number of companies listed) 

3. The dramatic difference between average 

ROA for non-family business (7,89%) against 

family business (1,26%) could be a signal of 

manipulation by the family business which 

harms minority shareholder. 

1. Jiang and 

Peng (2011) 

2. Noordin and 

Law (2008) 

3. Achmad, 

Rusmin, 

Neilson, and 

Tower (2009) 

  Micro, 

Small, and 

Medium 

Enterprise 

(MSME) 

1. The deaths of family members will reduce the 

assets. The adverse effects of these are long-

lasting and economically large, and that the 

smaller the firms the greater the magnitude of 

these effects. 

1. Parinduri, 

(2014) 

2. Tambunan 

(2011) 

3. Rokhim, 

Sikatan, 
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2. The main constraint of MSME development 

in Indonesia are financial and marketing 

challange. 

3. Microcredit brings positive impact on 

productive poor family 

Lubis, and 

Setyawan 

(2016) 

3 Cultural 

Characteristic 

Large 

Enterprise 

1. A Chinese Family Business (CFB) share 

common culture and direction, excercise 

cordial relationship and consideration for one 

another, rather than competing within the 

organization. 

2. The financial goals of the family firm are 

subject to frequent trade-offs between 

entrepreneurial activities that generate new 

wealth and more defensive activities that 

preserve, hide, or allow for the geographic or 

intergenerational transmission of wealth. 

1. Gatfield and 

Youseff 

(2001) 

2. Carney 

(2007) 

  Micro, 

Small, and 

Medium 

Enterprise 

(MSME) 

1. Merantau is one of unique habbit of 

Indonesian, in which the person will leave 

their homeland to find better business 

opportunity in a place where they become 

minority. 

They often supported by family in homeland 

when launches a new business. 

2. In Eastern Indonesia, small-scale 

entrepreneurs in Makassar city rely heavily on 

informal networks, linkages, and trust 

relationships for their livelihoods. 

This dependence reflects different social capital 

forms, embedded in local ethnic and social 

relations that are inclusionary for some, yet 

exclusionary for others. 

1. Gupta and 

Levenburg 

(2010) 

2. Turner (2007) 

 

Source: The author’s evaluation based on the conducted research. 

 

The categorization is made based on the evaluation of important literature of previous 

family business related research which conducted in Indonesia. It was found that all of the 

scopes of analysis in every family business research in Indonesia are conducted in LE or MSME 

setting. Hence, the paper would discuss the family business characteristics both in LE and 

MSME setting. As can be seen in Table 2, the topic of the important literature would discuss 

mainly on organizational characteristics, financial characteristics, and cultural characteristics. 

By using this framework, the characteristics of Indonesian family business could be explained 

in a comprehensive information. In order to support the framework, a secondary data from the 

authorities of Indonesia and Pricewaterhouse Coopers has been compiled. The data would serve 

as the basis of the analysis to gain insights about family business characteristics in Indonesia. 

 

3. Method 

 

This paper would review important family business literature in Indonesia which supported by 

descriptive analysis of the secondary data. The data description would be explained both in the 

large enterprise context and micro, small, and medium enterprise context. By using the 

definition from Indonesian Central Bureau of Statistics, a large enterprise is defined as an 

enterprise which employs more than 100 employees while micro, small, and medium enterprise 
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employs less than 100 employees. This paper would use secondary data from multiple sources 

to support the framework. The first data source is taken from the Indonesian Central Bureau of 

Statistics. The data is collected from a nationwide survey of Indonesia 2010 population census 

and National Social Economics Survey (2006-2016). Besides the Indonesian Central Bureau of 

Statistics, the paper also presents the data analysis of Pricewaterhouse Coopers Indonesian 

Family Business Survey (2014) which provide tremendous additional insights on the 

characteristics of the family business enterprise. The last data source is taken from Indonesia 

Stock Exchange for identifying large public companies which owned by family conglomerates. 

 

4. Finding 

 

4.1 Organizational Characteristics 

 

4.1.1 Large Enterprise (LE) 

 

The organizational characteristic is the first characteristic that described in most of Indonesian 

family business literature. Based on the literature analysis, the key issues of the large enterprise 

organizational characteristics of Indonesian family business are the involvement of family 

members in the management and the generational diversity among family members in the 

management. Data analysis revealed that the level of involvement of family members in the 

management is really high as depicted in Table 3. 

 

Table 3.: The percentage family involvement in business 

Family Involvement in businesses Indonesia World 

Percentage of Companies which have family members 

working as Senior Executives within the company 
100 93 

Percentage of Companies which have family members 

working within the company, but not as senior executives 
53 49 

Percentage of Companies which have family members 

who don’t work for the company but have company shares 
53 48 

Percentage of Companies which have family members 

who don’t work for the company or have shares, but are 

recompensed in other ways 

17 18 

Source: PWC Indonesian Family Business Survey (2014) 
 

It was recorded that all family business in Indonesia employs family members as senior 

executives (100%), non-senior executives (53%), and they even let family members own 

company shares without a requirement to work within their company (53%). The rate of family 

involvement in the business in Indonesia even surpassing global average. This could be a sign 

that Indonesian family business is actually a ‘family house’ where every family members could 

stay and make a living there. Perceiving the business as a ‘family house’ reflected a strong sense 

of communality and responsibility to taking care of other family members. 

Besides family involvement, the generational diversity among family members in the 

business also considered as the essential issue in Indonesian family business. The involvement 
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of younger family generation, which would be nurtured as the next generation leaders of the 

business, would enrich the dynamics of the organization. Table 4 depicts the involvement of 

the ‘next generation’ in the business. 
 

Table 4.: The percentage family ‘next generation’ involvement in business 

Family ‘Next Generation’ involvement in businesses Indonesia World 

Percentage of Companies which have Next Generation 

family members working as Senior Executives within the 

company 

60 43 

Percentage of Companies which have Next Generation 

family members working within the company, but not as 

senior executives 

27 28 

Percentage of Companies which have Next Generation 

family members who don’t work for the company but have 

company shares 

33 23 

Percentage of Companies which have Next Generation 

family members who don’t work for the company or have 

shares, but are recompensed in other ways 

10 7 

Source: PWC Indonesian Family Business Survey (2014) 
 

Table 4 represents another interesting information in which the level of involvement of 

younger ‘next generation’ in the business is very high (above global average). It was recorded 

that 60% of Indonesian family business employ the next generation as senior executives and 

27% of the family business employs them as a non-senior executive. The participation of 

younger family members in the business would provide the organization with fresh ideas, a new 

point of views and new energies. Besides that, their participation is essential to the longevity of 

the business due to they will be in charge of the company in near future as a successor. Hence, 

their presence in the organization is needed since they need a long time to learn every aspect of 

the business. However, it is also interesting that some ‘next generations’ are not involved in the 

business process. They do not work for the company but received company shares (33%) and 

some of them do not work for the company or own shares but are recompensed in other ways 

(10%). This could be a sign of excessive care from older generation to the younger in which 

they are not required to work but they still receive compensation as shareholders or being 

compensated in other ways. 

These findings are relevant with previously conducted research by Tsai et al. in which the 

existence of generational difference would enrich the organization by fresh ideas, a new point 

of views, and new energies thus provide a good effect on the decision-making process. 

However, if their presence is the result of lack of trust of the owner to their employee their 

presence would cause harm to other non-family employees in term of treatment and the chance 

for promotion24. 

 

4.1.2 Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME) 

 

The key literature of Indonesian family business always mention the role of family worker and 

how they use their business as a tool of social mobility. The organizational characteristics of 
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MSME are simple and only a few of them possessing a valid organizational structure. There is 

a business practice which is uncommon to the large enterprise but widely practiced by MSME. 

The business practice is the use of unpaid family worker. The existence of unpaid family worker 

has become a worldwide phenomenon, especially in developing countries. The greatest 

majority of unpaid family worker mostly being utilized in the agricultural sector25. The reason 

behind the utilization of this ‘almost free labor’ is part of family members support for the 

business as moral responsibility towards family26. Their support is really tremendous especially 

for a micro-enterprise which lack financial support to hire employees professionally, due to the 

origin of this enterprise is created by poor people to improve their standard of living27. 

The ‘unpaid family worker’ variable has become an integral part of decennial Indonesian 

National Population Census and biannual Indonesian National Socio-economic survey under 

the category of ‘Population Aged 15 Years and Over Who Worked During The Past Week By 

Main Job Status and Employment Field’. The explanation about the category would be very 

beneficial for further analysis due to it also mentions the distribution of unpaid family worker 

according to industries and education. 

 

Figure 1.: The number of unpaid family worker in Indonesia according to Industries (1998-

2016) 

 
Source: The author’s calculation based on Indonesian Central Bureau of Statistics data. 

 

As depicted in Figure 1, the utilization of unpaid family labor in Indonesia mostly found 

in agricultural sector followed by services sector (commerce, restaurant, and accommodation) 

and manufacturing sector in the third place. The utilization of unpaid family labor in agricultural 

sector reflects the socio-economic situation of the rural population, especially for the poor rural 

traditional farmers. Most of the Indonesian rural traditional farmers are poor due to they only 

possess a small area of farming land and faced by the reality that the costs to manage their land 

are relatively high but in the other hand, their return is minimal due to commodity price 

manipulation by the middleman. Hence, they utilize their family members (mostly their 

children) to help them. On the other hand, the utilization of unpaid family members in the 

services sector and manufacturing reflect the situation in urban areas. In urban areas, unpaid 
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family workers mostly engage in the low-level position ranging from a helper in restaurant or 

street food stall to a souvenirs craftsman in the home industry. The rationale behind their 

decision to employ unpaid family labor is similar to their rural counterpart which related to the 

business cost. However, the micro-enterprise in the urban area must face an additional challenge 

related to the competition against other micro-enterprise or even larger enterprise. 

 

Figure 2.: The number of unpaid family worker in Indonesia according to education (1998-

2016) 

 
Source: The author’s calculation based on Indonesian Central Bureau of Statistics data. 

 

From the educational background point of view, it is revealed that most of the unpaid 

family worker possessing low educational background. Most of them only graduated from 

primary school or not yet completed primary school as depicted in Figure 2. Hence it could be 

concluded that most of the unpaid family workers do not have a wide range of other job option 

due to most of the decent blue collar job (working as labor in factory or cashier in the shop) in 

Indonesia requires at least high school graduate and the most realistic job that available to them 

is working as unpaid family labor rather than become unemployment. 

Based on that explanation, it can be assumed that the family worker willingness to 

working without pay is based on narrow job option that available to them as a result of their 

low level of education. The lack of choice in the job market coupled with their responsibility 

toward their parents would create a sense of compulsion to stay in the organization. 

 

4.2 Financial Characteristics 

 

4.2.1 Large Enterprise (LE) 

 

The financial characteristics of large enterprise family business mostly related to the share 

ownership of family members. According to the literature, the family shareholders often harass 

non-family minority shareholders. This process is commonly known as expropriation or 

tunneling. Johnson, LaPorta, Lopez-de-Silanes, and Shleifer define tunneling as a practice of 

transferring resources out of a company to its controlling shareholder (who is usually also the 

firm top manager)28. The practice of tunneling is discouraged in the financial market due to 
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involving ‘self-dealing’ transactions, which include transfer pricing, excessive compensation, 

the taking of corporate opportunities, and asset sales. Besides that, tunneling also involves 

financial transactions that discriminate against minority shareholders such as dilutive equity 

offerings and minority freeze-outs. The tunneling practice is common in Indonesian financial 

markets in which family members could control multiple firms while gaining benefit for 

themselves at the expense of minority shareholders. However, even though tunneling practice 

could harm the general performance of their business, the Indonesian family business 

performance could be considered as moderately strong which proven by the presence of family-

owned companies in LQ45 (top performing companies in the Indonesian stocks market) as 

depicted in Table 5.  

 

Table 5.: Indonesian family businesses which are listed in LQ45 (top performing companies 

in stocks market) as of February 2017 

Name Owner Business 

Astra Agro Lestari Tbk Soeryadjaja family Plantation 

AKR Corporindo Tbk Adikoesoemo family Logistics 

Astra International Tbk Soeryadjaja family Automotive 

ALAM SUTERA REALTY Tbk Tirtohadiguno family Property 

PT Bumi Serpong Damai Tbk Widjaja family Property 

Charoen Pokphand Indonesia Tbk Chearavanont family (Thailand) Poultry 

Gudang Garam Tbk Wonowidjojo family Cigarettes 

Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Salim family Food 

Kalbe Farma Tbk Setiawan family Medicine 

Lippo Karawaci Tbk Riady family Property 

Matahari Department Store Tbk Darmawan family Department Store 

Media Nusantara Citra Tbk Tanoesoedibjo family Televison 

Pakuwon Jati Tbk Tedja family Property 

Surya Citra Media Tbk Sariaatmadja family Television 

Summarecon Agung Tbk Nagaria family Property 

PT Sri Rejeki Isman Tbk Lukminto family Textiles 

PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. Haji Rasjid family Plantation 

Source: Indonesia Stock Exchange (2017) 

 

As can be seen from Table 5, there were 17 family business which listed in Indonesian 

LQ45 in February 2017. It means that 17 out of 45 (38%) of top performing companies in the 

Indonesian stocks market are the family business. Their good performance in the market could 

be caused by the family CEO factor which controls the business. In developing market, having 

a family CEO could benefit the company as a result of the personal connection asset of the 

family CEO. Their personal skill and charisma would develop a strong connection with other 

business owners or even government officials. Hence, it can be concluded that the performance 

of LE family business in Indonesia could be considered as moderately strong despite the 

existence of tunneling practice. 
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4.2.2 Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME) 

 

The MSME in Indonesia heavily depends on financial support to fund their business due to 

most of MSME business owners are coming from the poor population which tries their fortune 

as entrepreneurs to escape poverty. Hence, they need external sources to run their business such 

as bank loan, cooperative loan, or financial aid. According to the percentage of credits received 

by Indonesian households, which extracted from Indonesian socio-economics Survey, the 

percentage of Indonesian households which receiving financial support is increasing from time 

to time as depicted in Figure 3.  

 

Figure 3.: Percentage of Credits Received by Indonesian Households (2006-2016) 

 
Source: The author’s calculation based on Indonesian Central Bureau of Statistics data. 

 

As depicted in Figure 3, the percentage has increased from 4.18% in 2006 to 14.10% in 

2016. This could be a good sign to the development of MSME in Indonesia since credit scheme 

would educate MSME to become responsible for their loan (paying their monthly installment) 

and they would use the money to fund their business rather than for non-productive 

consumption activities (borrowing money for non-productive consumption activities such as 

paying for children tuition fee, wedding ceremony, health services, etc. are common among the 

low and middle-income population in Indonesia). This funding would help their business to be 

financially capable to conduct day to day business operation. 

 

4.3 Cultural Characteristics 

 

4.3.1 Large Enterprise (LE) 

 

Indonesian large family businesses are characterized by strong corporate governance, however, 

they couldn’t conceal the cultural identity of the founder which mostly transformed into the 

core value of the company. Most of the Indonesian large enterprises are owned by Chinese 

Indonesian. Most of them are the descendant of Chinese migrant from Southern China which 

came to the country in the 19th century, hence they already assimilated in general population 

very well but still preserving their cultural identity and values. Gatfield and Youseff posit that 

a Chinese Family Business shares common culture and direction, exercise cordial relationship 

and consideration for one another, rather than competing within the organization29. This attitude 

4,18
5,28

8,45 8,2

10,28 10,05
9,44

8,6 8,17

12,66
14,10

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



 

 

IV. Fiatalok EUrópában Konferencia 

Pécs, 2017. november 24-25. 

Sopianae Kulturális Egyesület  

Tanulmánykötet 

 
 

285 

 

would lead their success in the business in Indonesia even though they only comprise 1.2% of 

Indonesian population as depicted in Table 6. 

 

Table 6.: Indonesian population based on ethnicity 

Ethnicity Numbers Ranks 

Javanese 95.217.022 1 

Sundanese 36.701.670 2 

Batak 8.466.969 3 

Other Sulawesi Tribes 7.634.262 4 

Maduranese 7.179.356 5 

Betawinese 6.807.968 6 

Minangkabau 6.462.713 7 

Bugis 6.359.700 8 

Malays 5.365.399 9 

Other Sumatran Tribes 2.204.472 10 

Chinese Indonesian 2.832.510 18 

Source: Indonesian Central Bureau of Statistics (2011) 

 

4.3.2 Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME) 

 

Gupta and Levenburg described an interesting habit which conducted by some of the Indonesian 

ethnicities called merantau30. Merantau is a unique habit of Indonesian, in which a person will 

leave their homeland to find better job or business opportunities in a place where they become 

the minority. In the case of merantau for business purpose, they often supported by family in 

homeland during the process of establishing the new business venture in the new region and 

these businesses are mostly MSME. Based on the data from Indonesian population census of 

2010, ethnic Javanase, Sundanese, and Minang are the ethnics majority who conducted this 

practice which proven by large population concentration in urban areas as depicted in Table 7. 

 

Table 7.: Indonesian population based on ethnicity and region (urban/rural) 

Ethnicity Urban Rural 

Javanese 48.830.855 46.386.167 

Sundanese 22.233.408 14.468.262 

Batak 4.212.336 4.254.633 

Other Sulawesi Tribes 2.201.920 5.432.342 

Maduranese 2.296.194 4.883.162 

Betawinese 6.420.070 387.898 

Minangkabau 3.721.631 2.741.082 

Bugis 2.554.696 3.805.004 

Malays 2.431.133 2.934.266 

Other Sumatran Tribes 819.782 1.384.690 

Chinese Indonesian 2.643.134 189.376 

Source: Indonesian Central Bureau of Statistics (2011) 
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As can be seen from Table 7, the concentration of ethnic Javanese, Sundanese, and 

Minangkabau in the urban area could be considered as a sign of large merantau practice due to 

most of those ethnicities are originating from the rural area. Ethnic Javanese mostly engage in 

culinary business (food stall, small restaurant, street food vendor, etc.), ethnic Sundanese in 

shoes and bags reseller businesses, and ethnic Minangkabau in tailor and restaurant business. 

 

5. Conclusion 

 

The family business research in Indonesia is still at the early stage and can lead to entirely new 

avenues to explore its potential for the development of the business in this fast-growing 

economy. The family business in Indonesia could be categorized into two-tier. The first tier is 

comprised of three main characteristics, namely organizational, financial, and ethnicity. The 

second tier would explain each characteristic according to its business scale, which comprises 

of Large Enterprise (LE) and Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME). The details of 

family business general characteristics in Indonesia based on the aforementioned framework is 

depicted in Figure 4. 
 

Figure 4.: The Indonesian family business characteristics 

 

 
 

Source: the author’s evaluation based on the conducted research. 

 
This framework would serve as the basis of analysis of any future study of family business 

in Indonesia. By using this framework, the analysis would be conducted in an immaculate 

manner. The analysis of general family business characteristics in Indonesia would be 

beneficial not only for researchers but also for practitioners in the field of family business to 

understand their potential then utilize it for the development of the business. Finally, the paper 

would open up numerous research possibility toward expanding essential characteristics of the 

family business in Indonesia according to the first tier of characteristic analysis. 
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Neto, Luis Salvador27 

 

CHALLENGES OF ASYLUM LAW IN THE EUROPEAN UNION 
 

ABSTRACT 

 

In the last few years we could see that migration has brought about very extensive and far 

reaching changes in the whole world, but most of all for the Member States of the European 

Union. Several international agreements were signed regarding asylum, nevertheless this issue 

continues to be one of the most sensitive questions which most directly affect the States’ 

sovereignty. In recent times, the lesislative environment and actual administration practice 

concerning the situation of the refugees is tightening in the European Union and of course 

Hungary. Countless positive and negative opinions have appeared in the academic literature 

and the media. Migration towards Europe is nothing new. The European Union intends to give 

the migration issue a common approach, in order to benefit from the international mobility’s 

positive opportunities and at the same time combat arising difficulties. Moreover, the European 

Union has created a European refugee system, in order to defend those who seek refuge in the 

European Union, because they are persecuted in their home country or else because they fear 

from harmful consequences. In these policy fields intensive dialogue and cooperation is 

needed with the countries outside of the European Union.  

 
1. Introduction 

 

In the last year international population shifts have reached increasingly high levels. Causes of 

forced migration might be war, persecution, natural disaster and deep poverty. With our present 

study we want to give an overview of the challenges of asylum in  the European Union and 

provide an insight into legal aspects. Nothing shows better the actuality of the question than the 

fact that due to the above problems the refugee issue has become a vital question in our 

globalized world. 

In my study I would like to answer the question, how the efforts of the Member States 

of the European Union prevail against the waves of refugees and what interests the Member 

States need to pursue concerning the asylum. A series of regrettable events indicate the 

problems imported by migration and refugees. A part of this falls in the category of inhuman 

treatment regarding refugees, while other aspects represent increased security policy risks. 

Furthermore, we could deal with several other questions arising from the refugee issue. One of 

them is the distribution of the refugees between the Member States. This is one of the most 

controversial questions of the last months which has to be solved. 

 Migration conflict and cooperation appear jointly in international relations. Therefore, in 

its efforts to implement State interests the European Union shows diplomatic initiatives with a 

view to guarantee security, as well as acknowledges the imperativeness of cooperation.  It is 

important that the Member States be able to identify their mutual interests and those which can 

                                                           
27 Luis Salvador Neto, PhD. Student, Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Faculty of 

Law 
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be harmonized.  

 

2. Definition of the concept 

 

2.1. Refugee 

 

According to the Geneva Convention of 1951 a refugee is defined as a person who „owing to 

well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of 

a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is 

unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country.’ 

Or those, who, not having a citizenship or being outside of their usual place of residence, are 

unable to return to their country of origin due to the above events or who do not wish to return 

their because of their fear of persecution”.1 

 

2.2. People with temporary protection 

 

The status of last resort means providing temporary protection. In the case of mass emigration 

of people from their country, this may be granted by the Council of the European Union or by 

the decision of the Hungarian Government. „The Parliament grants temporary protection to 

foreigners, who belong to such masses of people who seek refuge in the country, because they 

had to flee from their country due to armed conflict, civil war, ethnic conflicts and general, 

systematic and gross violation of human rights – such as torture, cruel, inhuman or degrading 

treatment.”2 

 

2.3. Asylum 

 

By asylum we understand the title which enables its foreign owner to stay on the territory of 

Hungary and at the same time grants him protection against being sent back or against expulsion 

and extradiction.3 

 

3. The question of asylum in Hungary 

 

Article 14 of the Declaration of Human Rights expressis verbis declares that everyone has the 

right to seek refuge in another country, fleeing from persecution, and benefit from the refuge 

provided by another country.4 Nevertheless, asylum is a part of the States’ sovereignty. 

Act LXXX of 2007 of the Hungarian law deals with asylum issues.5 Hungary’s 

Consitution stipulates that a „foreigner staying on Hungary’s territory can only be expulsed 

upon a legal decision”. Mass expulsion is forbidden. No one is to be expulsed to a State where 

he risks to be condemned to death, turtured, treated or punished in any other inhuman way. If 

neither their country of origin, nor any other country grants refuge to persons who are other 

than Hungarian citizens, who in their home country or in the place of their usual residence are 

persecuted due to their race, nationality or membership of a particular social group or political 

opinion, or whose fear from persecution is well-founded.”6 

The „well-founded fear from persecution” can be seen as a key factor in the definition 

of the 1951 Geneva Convention. mirroring at the same time the Geneva Convention’s authors’ 

point of view regarding the essence to define a refugee. Interpreting fear as a relevant reason 
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has slowly replaced the earlier refugee categories. Considering that fear is subjective, as a 

consequence, evaluating applications for refugee status will necessarily include subjective 

elements. The evaluation of the refugee status requires to assess statements made by the 

applicant in the first place, and only secondly, the evaluation of the actual situation in the 

country of origin, taking into account the info provided by the literature. As to the situation of 

the refugees we can state that in general, no one would leave his home, his home country, 

without a really compelling reason. It is true that several reasons can be coercive and should be 

acknowledged, but only one cause can be identified as a trigger to flee.7 

„It is alarming that from the masses of one and a half million people who arrived to 

Europe as migrants between 2015-2016, it is estimated that the authorities have no information 

whatsoever about the actual place of residence of one hundred thousand people, because they 

did not apply for asylum.”8 Actually, in the last years, refugees have essentially been coming 

to Europe from territories where the earlier States collapsed (like Libya and Syria), or where 

building a State actually flopped (like Afghanistan or Iraq). In case this situation continues in 

these countries, so the present conflicts will become more accentuated in the coming years, 

therefore it will not be possible to reduce the intensity of the refugee flow.9 

According to governmental decision 1035/2012. (II. 21.) of the National Security 

Strategy of Hungary: „We handle the migration issue as a natural but complex phenomenon, 

holding economic and demographic benefits on the one hand and public security and national 

security risks on the other hand. 

In the reasonable future, part of Hungary’s borders are expected to remain the outher 

borders of the EU or the Schengen Zone, which include the responsibility and the measures to 

administer the Union’s border. Although illegal migration presently affects Hungary as a transit 

country, but long term it cannot be ruled out that the majority of the illegal migrants would not 

consider Hungary as a target country. Handling security risks arising from illegal migration, 

besides complying with EU-membership-related resulting liabilities, also constitutes a national 

interest, therefore we handle the corresponding security questions within the framework of 

international cooperation.”10 

 „Hungarian policy handles the migration issue fundamentally as an alien policy problem, and 

wishes to spend considerable amounts of money on it in order to defend the Hungarian labour 

market from the dangerous foreign workforce.  

Measures and tasks of alien policy and refugee policy order, tightly linked to public 

security questions are of a rather specific character. Although they bear the typical marks of 

general public administration, the control of foreigners, the restriction of personal freedom and, 

most of all, the clientele we are dealing with, require special competencies and skills which 

differ from general requirements.”11 

Parallel to the increase of the migration wave the Hungarian government has taken 

several measures. As one of these, on Sept. 4, 2015  the National Assembly has adopted the 

CXL law (modified law) of 2015 on the modification of certain acts related to the handling of 

the mass immigration, which entered into force on Sept. 15, 2015. According to  24. §, Criminal 

Law, 17. § (6) of this modified act, criminal offences related to border barriers which fall into 

the competency of the civil courts, the Szeged Civil Court will be in charge exclusively, while 

in cases which fall in the competency of the General Court, the Szeged General Court will be 

in charge exclusively. 

 According to 1. § (2) of this Modified Act,  326. § (14) Civil Law stipulates that in 

refugee decisions of processes realized on the border as per the refugee act, which were judged 
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to be inacceptable, can only be revised judicially by the Szeged Administration and Workforce 

Commission exclusively.12 

As a result of the tightening of the refugee act and its entering into force in September 

2015 the government initiates several changes to law in order to handle mass immigration. As 

a consequence, refugee processes become faster and the government also insists in reinforcing 

the border protection. In adddition to this, human trafficking gangs have to expect more severe 

punishments. The most important elements of the legal package are: transit zones on the border, 

more severe punishment for human trafficking gangs, the possibility of the government to 

announce crisis situation, quicker refugee processes. Actually, thanks to the modification of the 

law - like in the case of the healthcare crisis - the government is authorized to announce, within 

the boundaries of law and after informing the policy commission, on a temporary basis, a crisis 

situation caused by mass immigration. 

At the same time, the modification of the State border protection enables the government 

to create transit zones. Essentially this means that although they are on the territory of the given 

State, but, from an aliens policy point of view actual entry to the country does not take place – 

just like in the case of airport transit zones. By the introduction of transit zones applications for 

asylum can be presented in the transit zones also, in addition to the borders, and, as already 

mentioned, faster and in situ process is also possible.13 

According to the government’s position the obligation to indicate the place of residence 

considerably reduces security risks. Data from 2016 show that 586 persons are in Hungarian 

camps. This and its security risk pose a considerable burden on the Hungarian budget. 

Additionally, it requires to reinforce not only the police but also the armed forces, which will 

mean a higher workforce, salary and equipment development for the coming period of time.14 

In order to help the aliens policy authorities in implementing the forced measures against 

illegal migrants, the sanctions are stipulated by the Law on the entry and residence of persons 

with free movement and residence, the Law on the entry and residence of third counry residents, 

their implementing rules, as well as the Criminal Law IV/1978 and the Government Decree 

218/1999. (XII.28.) on certain misdemeanours. We have to stress that the Criminal Law and 

the Government Decree on certain misdemeanours make no distriction between persons from 

third countries and persons having the right of free movement and residence. This deficiency is 

eliminated by the detailed arrangements. These specify which sanctions can be applied against 

whom. 

 In view of the correspondance to the „Return guideline” the whole alien policy system 

has changed and both the modification law package and the implementing rules have entered 

into force. The importance of the ministry responsible for alien and refugee policy as well as 

for the social integration of foreigners has considerably increased in the last few years, it is this 

ministry which directs the activities of the authorities responsible for the legal implementation 

of the alien and refugee policy. At legal implementation level the two authorities are the 

Immigration and Asylum Office under the supervision of the minister of internal affairs and the 

Police. 

„The Immigration and Asylum Office and its territorial offices also deal with visa 

consultation matters for Schengen visa issuance, furthermore with the issuance of residence 

permits and permanent residence permits, with the wide spectrum of forced measures against 

foreigners, refugee processes, processes to establish homelessness, with certain services 

available for acknowledged refugees/protected persons/accepted refugees, with providing 

travel documents to foreigners, as well as with naturalization and citizenship issues. 
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The migration-related tasks of the Police include – in addition to protect the State border 

and the border traffic – in-depth control, in some cases expulsion of aliens and detention as well 

as implementating deportations.”15 According to the new practice asylum-seakers might be 

detained 12 hours longer in the first instance, that might even mean 36 hours in total which, on 

the other hand, puts additional burden to the overall overwhelmed institutions.  

 

4. Pillars of the EU refugee regulations 

 

The joint European refugee system’s16 objective is to set up a joint refugee proceeding, as well 

as to establish uniform status for persons who were granted asylum and for those who were 

granted additional protection, furthermore to strengthen practical cooperation between the 

national refugee authorities and the outer dimension of the refugee policy. 

The Hague Program encourages further cooperation in the immigration and refugee 

field, by standardizing the refugee status application proceeding, the forms, among other things 

and suggests establishing a European Refugee Funds. The Program stresses the shared 

responsibility on the outer borders and provides additional fonds for Member States with a 

longer Schengen border. Standardized travel documents (introducing biometric identifyers) and 

joint visa policy are also items of utmost impotance in the plans.  

In this context the document places great emphasis on the possiblilities to suppress 

terrorism. 

 

The refugee regulation of the EU rests on six pillars: 

1. The Refugee Funds17 exists since 2000, with continuously increasing financial 

resources. 

2. Designates the State which has to deal with an asylum application in one of the EU 

Member States– in addition to this, a fingerprint identification system (Eurodac) was set up 

to filter out double applications. 

Objectives of the regulation: 

- each refugee should have access to the process, and to make sure that there is a Member 

State to deal with his application 

- at the same time it has to be made sure that only one process take place within the Union 

(one State’s decision should apply to the others also, to avoid that the refugee goes from State 

to State until one grants him asylum.) 

3. Intends to define how to proceed in case of an eventual future mass immigration, 

when the system would not be able to handle each application (guideline on the temporary 

protection, 2001.)  

- temporary protection may be granted for one year, which can be extended twice by 

max. 6 months each (The Council is to decide on the possibility of these extensions, by 

qualified majority). 

4. Specifies the minimum allowance for refugees undergoing asylum procedure, which 

is to be given to them since February 2005 (guideline on allowance) 

5. Defines who is to be qualified as refugee and who as a person with special 

protection18 (to whom protection and assistance cannot be denied), (definition guideline, 

2004). 
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6. Outlines the minimum requierements to be met during the refugee procedure, 

including the circumstances of the use of a safe third country, as well as the minimum 

requirements to put in an appeal against those, etc (procedure guideline). 

 

Applications for asylum will be handled by the authorities of those country, through 

which these persons wish to enter the European Union’s territory. Since harmonizing the 

national legal systems has not yet been finished and the security level criteria of the country, 

from which the refugee arrives (directly or in transit) varies, applications are evaluated 

differently in each Member State. 

In case of illegal immigration the country through which the immigrant has arrived to 

the territory, has to take care of the immigrant (and eventually transport him to the border). 
Free and uncontrolled movement of persons within the European Member States became possible with 

the Schengen agreement in 1995. As a result, the so called Schengen zone was established, where the 

Member States of the Union19 eliminated internal border controls. Parallel to this, precisely because of 

the movements of persons across the uncontrolled borders, the importance to control the surveillance 

and protection of the outer borders has received much greater significance. Also, it has become 

necessary to establish a joint refugee and immigration policy regulation at Union level. The first relevant 

development in this respect is linked with the Maastricht agreement (also known as Treaty on the 

European Union)20 which created the 3 pillars of the European Union, first, the pillar on the Common 

Issues of the Union and the Common Unions laws, including  processes regarding the functioning of the 

Common Internal Market, second the Common Foreign Policy and the Common Security Policy of the 

European Union, and, as third pillar, the Cooperation in the Fields oj Justice and Home Affairs. 

According to the treaty the refugee policy became part of the third pillar. Article K.1 of the 

document states as follows in this respect: 

„For the purposes of achieving the objectives of the Union, in particular the free movement of 

persons, and without prejudice to the powers of the European Community, Member States shall 

regard the following areas as matters of common interest: 

1. asylum policy; 

2. rules governing the crossing by persons of the external borders of the Member States and 

the exercise of controls thereon; 

3. immigration policy and policy regarding nationals of third countries: 

(a) conditions of entry and movement by nationals of third countries on the territory of 

Member States; 

(b) conditions of residence by nationals of third countries on the territory of Member States, 

including family reunion and access to employment; 

(c) combatting unauthorized immigration, residence and work by nationals of third countries 

on the territory of Member States; 

4. combatting drug addiction in so far as this is not covered by 7 to 9; 

5. combatting fraud on an international scale in so far as this is not covered by 7 to 9; 

6. judicial cooperation in civil matters; 

7. judicial cooperation in criminal matters; 

8. customs cooperation; 

9. police cooperation for the purposes of preventing and combatting terrorism, unlawful drug 

trafficking and other serious forms of international crime, including if necessary certain 

aspects of customs cooperation, in connection with the organization of a Union-wide system 

for exchanging information within a European Police Office (Europol)”.21 
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In case of the Schengen borders not the State borders were eliminated, only the border 

control. By signing the Schengen document the Member States did not sign away their 

sovereignty. The same applies to the European Union’s core treaties also. In this region the 

matters of entry and residence are only partly regulated by the EU and the Schengen legal  

papers. Part of the residence issues keeps being regulated by the Member States. Consequently, 

only part of the entry and residence regulations are uniform. But in every Member State there 

can be other rules of residence which can be established at Member State level. In my opinion 

all of this leads to conclude that by now the protected legal interest of human trafficking has 

become considerably wider and may include the following Union interests:  

1. Social interest related to the suppression of illegal migration. 

2. The protection of public order, the success of the fight against organized crime. 

 

5. The refugees’ human rights 

 

Respecting the right to apply for asylum and the obligation to take in refugees is a basic 

principle in several international human rights documents and forms an organic part of the 

European civilization.  

The agreement on the situation of the refugees (the Geneva Convention of 1951) is the 

most important international document of the refugee issue. The Convention deals with all main 

aspects of the life of the refugees: establishes the points of view, according to which someone 

qualifies as a refugee and enumerates the legal protection, assistance and social rights to be 

applied to refugees in each States Partners. The document clearly states that refugees cannot be 

sent back to countries where they might be exposed to persecution. As a complement to the 

1951 Convention a Protocol was set up in 1967 on the situation of the refugees. The States 

Partners commit themselves to apply all substantive stipulations of the 1951 Convention exactly 

as set up in the Convention, to the refugees resulting from events which took place after 1951. 

Joining this Protocol is not limited to the States Partners.22 

We shall now show two agreements which also contain important elements regarding 

the refugee issue. Article 3 of the Charter of the UN23 against torture and other cruel, inhuman 

or otherwise degrading treatments states as follows: „None of the States Partners is obliged to 

expel, remove or extradict someone to another State where there is a serius risk that he or she 

would be subject to torture”. Article 22 of the Charter of the UN24 states the following on the 

children’s rights:  

1. States Parties shall take appropriate measures to ensure that a child who is seeking refugee 

status or who is considered a refugee in accordance with applicable international or domestic 

law and procedures shall, whether unaccompanied or accompanied by his or her parents or by 

any other person, receive appropriate protection and humanitarian assistance in the enjoyment 

of applicable rights set forth in the present Convention and in other international human rights 

or humanitarian instruments to which the said States are Parties. 

2. For this purpose, States Parties shall provide, as they consider appropriate, co-operation in 

any efforts by the United Nations and other competent intergovernmental organizations or non-

governmental organizations co-operating with the United Nations to protect and assist such a 

child and to trace the parents or other members of the family of any refugee child in order to 

obtain information necessary for reunification with his or her family. In cases where no parents 

or other members of the family can be found, the child shall be accorded the same protection 
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as any other child permanently or temporarily deprived of his or her family environment for 

any reason, as set forth in the present Convention.  

  The Geneva Convention specifies the obligations of the refugees in the Host State and 

points out who are those who cannot be granted refugee status (e.g. war criminals). The 

agreement does not wish to handle the causes of migration, does not address the violation 

against human rights nor the political and armed conflicts in the countries concerned. The 

documents’s objective is making the consequences of these problems less cumbersome by 

providing international protection to the victims and assistance in building a new life. 

       As to the refugees’ human rights (not detailed) the EU takes the following documents 

into consideration: 

a) Universal Declaration of Human Rights (1948) 

b) European Convention on Human Rights (1950)  

c) European Social Charter (1961)  

d) Modified European Social Charter (1996)  

e)  Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) (1966)  

f) Economic, Social and Cultural Rights’ International Covenant (1966) 

g) Convention on the Rights of the Child, CRC (1989) 

h) Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment (1984) 

i) European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment (1987)25   

Every refugee has obligations towards his country of residence, especially insofar he has to 

comply with the obligations and rules of said country, as well as with the measures taken in 

order to ensure public order. Concerning the personal situation of the refugee, the law of his 

country of permanent residence shall apply, or otherwise the law of his country of residence. 

The refugee has the right to go to court and will have equal treatment as the citizens of said 

country, including legal aid and exemption from legal expenses. 

Nevertheless, refugees often have to experience the minimality of the principle of effectiveness, 

as regards human rights. In international migration freedom, prohibition of discrimination and 

appropriate „respect to humanity” are qualities which one should expect. One should be 

especially concerned over the environmental circomstances of the refugee camps and the 

provision of the refugees. 

Certain measures regarding the exercise of rights to appeal, taken at national level, in many 

cases diminish the rights to effectively exercise the right to appeal, a fact which contradicts to 

Article 13 of the European Convention on Human Rights. Protection granted to foreigners must 

never be of lower level than the human rights formulated in international conventions, because 

in the case of internationally reckognized human rights the question of international 

responsibility shall arise. One of the platforms where this can be put into effect is the Court of 

Strasbourg. The European Court of Human Rights condems both the violation of the rights of 

the refugees26 and the inhuman treatment against refugees. 

Human rights treaties do not only guarantee rights to the citizens of the contracting State. In 

general one must have a citizenship in order to be granted political rights, but for instance the 

right to live27 extends to all human beings. Furthermore, every person28 is entitled to life, 

freedom and personal security.  Entitled to flee and enjoy asylum in another country in case you 

have to flee due to the missing of a peaceful environment and the fear from persecution.  
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6. Attempts to solve the problems 

 

Actually mass asylum seekings represent a challenge both to the individuals as to the EU 

Member States. Persons needing international protection – most of whom leave their usual place 

of residence due to compelling reasons - often face insurmountable difficulties when they try 

to access their due protection. Characteristic situations which present themselves in cases like 

this in the foreign environment (language barriers, bad health- and/or mental condition, the 

feeling ot „rootlessness”) make it difficult for the refugees to properly articulate their individual 

need of protection. Therefore the States – in cooperation with the civil partners – have to do 

everything so that they have access to their due protection, both at legislative level and in 

everyday authority practice. That is why eliminating eventual mistakes and the development 

are imperative as regards migration. 

The European States traditionally have a considerable past regarding the reception of persecuted 

refugees. Protecting fundamental rights is one of Europe’s central principles. In 1999 the 

Member States of the European Union have committed themselves to set up a joint 

refugee system, in order to handle more effectively the refugee problems arising within the 

countries of the Union.  

In the last years the EU has adopted several important legislation modifications with the 

aim to harmonize the refugee systems of the Member States. The Dublin Regulation specifies 

which State is obliged to assess a given asylum application. The Guideline on reception 

conditions determines the minimum requirements – accommodation, education, healthcare - 

which have to be met by the Member States in case of asylum seekers 

The refugee process guideline specifies the minimum requirements to be met by the 

refugee process of each country. This complements an important deficiency, because these 

matters were not regulated in the Convention Relating to the Status of Refugees of 1951. The 

qualification guideline – completing the Convention Relating to the Status of Refugees of 1951 

– introduces the notion of additional protection, to be granted to persons who are exposed to 

considerable danger.  

 Additionally, the EU has set up the European Refugee Fonds, through which they 

support the Member States with financial means so that they can increase the efficiency of their 

refugee system. Eudac was introduced, an EU-based informatics system, which is able to 

control fingerprints and serves to check whether the asylum seeker has also applied for asylum 

in another country. The European Union plays an important role in handling refugee and 

resettlement issues within and outside of the European Union. 

Laws and legal practices applied by the European Union have a considerable impact on 

the development of refugee protection in several countries. In territories directly linked to the 

UNHCR mandate the institutions of the EU, such as the European Council, the Europa 

Parliament and the European Court of Law exercise the legislative, executive and judicial 

competence. In spite of the guidelines and measures aiming at European harmonization, there 

are still considerable differences between the Member States regarding the approach to 

protection, the proportion of refugee status granted as well as the cirumstances of reception, 

including for example the health services granted for refugees. In some Member States the basic 

health service is so low that many refugees find themselves on the streets. 
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7. Summary 

 

People have been migrating from one place to the other since the world began, some alone, 

some with their family or as part of a bigger community, in a group. There are the ones driven 

by curiosity, a better life, and those who are forced to leave – in many cases definitely – their 

homes. All through history there used to be periodes (wars, famines, epidemies, natural 

disasters, etc) when – temporarily – it came to mass migration from one place to the other, but 

societies used to „handle” fairly well such situations and consequent problems. 

In future, the migration wave is expected to become stronger. This is partly due to the 

widening of the deep gap between rich and poor countries, and also due to the war situations 

on the poorer territories. We have here an at least 10 years old  problem, as shown earlier by 

events in Italy and Turkey, but the European Union could not take the necessary measures in 

these cases, so that the recently renewed refugee wave affected the developed countries with 

visible unexpectedness and, in several countries, unpreparedness. 

It is the right of the State in the first place, to specify, whom and under which conditions 

they qualify as refugees. Therefore, there is the dilemma that international legislation also takes 

part in the regulation of the refugee issue, partly restricting the decision freedom of the States, 

since the definition of refugee is also stipulated by international agreements. It is without any 

doubt that the sovereignty of a State, that is its autonomy and independence, are essential 

criteria of State power, mirroring its policy and law. 

The receiving State has to decide, whether to grant asylum to the refugees. Therefore it 

is essential that each State establishes a pragmatic refugee policy. 

The foreign States have to grant asylum to people forced to leave their homes. At the 

same time, we cannot sweep the security concerns under the carpet either. 

Meanwhile, we cannot consider the rights of the refugees and the asylum seekers as null 

and void. It can be concluded that migration and the refugee issue have become a headline 

problem of recent years. 

In this context we can mention that the situation of the refugees is not a recent problem, 

most of all not in case of the European countries. As it has been proved by recent practice, 

between the migrants and the majority of society there is an increasing, real or alleged conflict 

– some think it is only generated by politics and the media.  It is in the best interest of every 

State on Earth to protect its sovereignty and, of course, to contribute that everyone can live 

safely in his territory, but in the course of recent years migration pressure has perceptibly 

increased, mostly on the territory of the European Union. And this, in turn, has increased the 

difficulties arising from migration processes, the issue of the security of the EU Member States, 

among other things.  
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Sári Nándor28 

 

AZ ÁLLAM SZEREPÉNEK VÁLTOZÁSA A GLOBALIZÁLT 

FOLYAMATOK KERESZTMETSZETÉBEN 
 

THE CHANGING ROLE OF THE STATE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZED 

PROCESSES 

 

ABSTRACT 

 
For a long time, traditional state responsibility has been an exclusive authority of the nation-state over 

its citizens, subjects, events and domestic concerns. However, in the last decades, the tendencies of state 

sovereignty and regulatory agencies have undergone an exceedingly drastic transformation. The 

increasing speed of globalization at the end of the twentieth century and the beginning of the twenty-

first century has enormously expanded the magnitude and the scope of cross-border activities, which, in 

turn, require international regulation and negotiations at the global level. Consequently, policies have 

been undertaken at different governance levels (local, regional, subnational, national, international and 

supranational) in order to address transnational challenges, highlighting that globalization progressively 

necessitates complex decision-making processes. Therefore, the role of the state in public management, 

economic regulation, international relations and the provision of social services has been redefined with 

the establishment of supranational agencies, institutions and political structures. At the same time, the 

impact of globalized processes on nation-state sovereignty is explicitly compound, obscure and 

ambivalent, considering that certain conditions of traditional state functions have been strengthened and 

centralized. 

 

1. Bevezető 

 

A századfordulók mindig is szimbolikus eseményként jelentek meg az emberiség 

történelmében. A huszonegyedik század kulcsfontosságú alaptulajdonsága a monumentális 

gazdasági, társadalmi, kulturális és politikai integráció és interkonnektivitás, amelyeket az 

előző évszázadból ismeretes kifejezés, a „globalizáció” jellemez. A globalizáció folyamata 

számos kutató szerint hozzájárul az állam szuverén hatáskörének megváltoztatásához, 

újraértelmezéséhez és csökkentéséhez.1 Az elmúlt két-három évtizedben újabb szempontok 

jelentek meg a kérdéskörrel kapcsolatban, kiváltképp a globalizáció és a kialakulóban lévő 

világrend kérdéseinek megvitatásával összefüggésben. A politikai tudomány területén a 

kulturális „diffúzió” vagy a nemzeti szuverenitás „eltűnése” – mint a globalizált világrenddel 

kapcsolatos elméleti témakörök – a huszadik század végén és a huszonegyedik század elején 

alakultak ki. A szuverenitás változásának folyamata és a legtöbb ország transzformációja a 

nemzetközi kapcsolatok rendszerének vonatkozásában jelenleg lényegesen jelentősebb, mint 

korábban. 

Az állam szerepfelfogásával kapcsolatban egyrészt a globalizáció olyan tényezőket erősít, 

amelyek objektíven gyengítik az országok szuverenitását. Másrészt a második világháborút 

követő időszakban egyre több állam tudatosan, szándékosan és önkéntesen korlátozza saját 

szuverén jogköreit, amelyről azonban meglepően kevés vita zajlik. Ennélfogva, az állami 

                                                           
28 Sári Nándor, Ph. D.-hallgató, Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Interdiszciplináris Doktori 

Iskola 
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szuverén hatalom mértékének, terjedelmének, nómenklatúrájának változása és redukciója 

alapjában véve egy bilaterális folyamat: (1) az országok szuverenitását aláásó szupranacionális 

tényezők erősödnek; (2) a legtöbb állam önként és szándékosan korlátozza szuverenitásának 

mértékét. A világpolitikai folyamatok sokrétű, bonyolult és számos tekintetben ellentmondásos 

irányvonalai, tendenciái és dinamikái ugyanakkor nem kizárólag korlátozzák, hanem bizonyos 

értelemben konszolidálják is a szuverenitást.2 

Valószínűsíthetően a nemzeti, internacionális és szupranacionális érdekek, nézőpontok, 

folyamatok és kapcsolatok adekvát összeillesztése, finomhangolása évtizedekig elhúzódó 

problémahelyzeteket fog indukálni. Következésképpen, felmerül a kutatói kérdés, hogy a 

nemzetállamok milyen szerepet töltenek be a rendkívül kiegyensúlyozatlan, kiszámíthatatlan, 

ellentmondásos, villámgyors változásokat előidéző globalizált világban? Mindemellett a 

globalizáció valóban a nemzetállam elkerülhetetlen végét jelentené, vagy – éppen ellenkezőleg 

– a nemzetállamok képesek lesznek hatékony válaszreakciót adni a globalizált folyamatok 

kontextusában felmerülő kérdésekre és optimálisan újraértelmezni önmagukat? 

A tanulmány kutatásmódszertani bázisa alapvetően dokumentumelemzésre, 

tartalomelemzésre és összehasonlító elemzésre épül, a témával kapcsolatban fellelhető 

nemzetközi szakirodalmi háttér feldolgozásával. A vizsgálati eredmények kiterjednek az állami 

hatalom önkéntes korlátozásának háttértényezőire, az államközpontú rendszerek 

visszatérésének jövőbeni relevanciájára, valamint a nemzetállam szerepének és a globális 

világrend következő fázisának teoretikus körvonalazására. Az állam szerepfelfogásának 

transzformációja vonatkozásában a szerző gazdasági, társadalmi, politikatudományi és 

kulturális elméleteket, érveket, megközelítéseket egyaránt alkalmaz. 

 

2. Az állam szerepének változása 

 

Amíg az államok igyekeznek a multikulturalizmus és a top-down nacionalizmus révén 

érvényesülni a globalizált korszakban, újabb identitás modelleket és részvételi stratégiákat kell 

kidolgozniuk, hogy adekvátan kezeljék a nemzeti tapasztalatok és a kozmopolitizmus együttes 

jelenségét. Napjainkra a határokon átívelő ügyletek irgalmatlanul összetetté, kiszámíthatatlanná 

és átláthatatlanná váltak a rohamos technológiai fejlődés hatására. Az állami felelősségvállalás 

– mint szerepkör – jelenleg a társadalmi szerződéssel és államalakulással kapcsolatos elméletek, 

a nemzetállamok történelmi kontextusának evaluációja, valamint az állam és az állampolgárok 

közötti komplex, jogokat és kötelezettségeket tartalmazó kapcsolatrendszert taglaló kurrens 

szakirodalom mentén érthető meg a legjobban. Megjegyezendő, hogy az állam szerepfelfogása, 

illetve a kapcsolódó állami felelősségvállalás perspektívái rohamosan és jelentős mértékben 

fejlődtek, fejlődnek.3 

Az állam továbbra is számos ember életében meghatározó erőként szerepel, valamint a 

fejlett világ legjelentősebb demokratikus egysége. Sokak számára, egy adott állam 

állampolgáraként, a nemzeti azonosságtudat továbbra is nélkülözhetetlen tényező, amely 

magában foglalja a tradíciókat, kultúrákat, normákat, törvényeket, gazdasági szabályozásokat 

és a politikai részvételt.4 Azonban, az állam szerepköre mélyrehatóan megváltozott az elmúlt 

évtizedek során, és többszörös internális és externális nyomás nehezedik rá. Ennek 

következtében, a nemzetállami identitás jelentősen meggyengült, amely jelenleg csupán egyike 

azon szignifikáns módszereknek, amelyek mentén az állampolgárok meghatározzák 

önmagukat. 
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A globalizálódó világrend eredményeként két erőteljes trend különíthető el, amelyek 

megkérdőjelezték a nemzetállam szerepét és természetét. Az első, a transznacionális 

kommunikáció növekedése, fejlődése és egyszerűsödése, valamint az emberek példátlan 

mértékű mozgása és mobilitása. Az állam viszonylagos homogenitása eljutott a „szuper 

diverzitás” korához, amelyben a nyugati társadalmak összetétele sokkalta dinamikusabbá és 

összetettebbé vált. A személyes és kollektív identitás eszméi elkerülhetetlenül átalakulnak 

ennek következtében. A második, hogy a nemzetállamok sokkal interdependensebbé váltak, a 

szuverenitás folytatódó jelenléte ellenére képtelenek szabályozni a határaikon belüli politikai, 

gazdasági és társadalmi folyamatokat.5 

Mindemellett, a transznacionális vállalatok domináns szerepe, páratlan érdekérvényesítő 

képessége és globális beágyazottsága árnyékában a nemzetállamok folyamatosan elvesztették 

az alkupozíciójukat a globális „játékszabályok” megfogalmazásában. A nemzetállam bizonyos 

mértékig arra kényszerült, hogy fenntartások nélkül elfogadjon és végrehajtson minden globális 

politikát, ha nem szeretnék, hogy a gazdaságilag meghatározó transznacionális óriások 

kivonuljanak az ország területéről.6 

 

2.1. A globalizáció hatása az állam szerepére 

 

A számtalanszor emlegetett jellemvonás, miszerint a globalizáció az áruk és szolgáltatások 

kereskedelme, a finanszírozás, valamint a humánerőforrás- és a pénzmozgás révén gazdasági 

növekedéshez és integrációhoz vezet, gyakran figyelmen kívül helyezi a globalizáció 

többrétegű jelenségét. A nemzethatárokon átnyúló, globálisan átitatott egységesség számos 

politikai, társadalmi, gazdasági, kulturális és környezeti dimenzióval rendelkezik. Éppen ennek 

következtében számos közgazdász a globális gazdaság létrehozásának folyamatáról beszél, 

amíg mások a politikai és társadalmi globalizációt vagy a technológiai változásokat 

eredményező eszmék globalizációját érzékelik.7 A globalizáció – mint a privatizáció és a 

liberalizáció szinonimája – gyakrabban használatos gazdasági értelemben, amely felszámolja 

az állampolgárok gazdasági aktivitását akadályozó állami ellenőrzést és határokat, habár 

nagymértékben magába foglalja a társadalmi csoportok, kultúrák, nemzetek és kontinensek 

különböző területeken való kölcsönhatását és egységesítését. 

A globalizált folyamatoknak megfelelően kibővítették a nemzetállam határain átnyúló 

kérdések körét, amelyek nemzetközi szabályozást és globális szintű tárgyalásokat igényelnek. 

Napjaink globális problémái – mint például a mélyszegénység, a tartós munkanélküliség, a 

gazdasági válságok, a szervezett bűnözés, a terrorizmus, a tömeges migráció és a 

környezetszennyezés – egyre inkább transznacionális jellegűvé válnak, kezelésük nemzetállami 

szinten megoldhatatlan. A nagyobb gazdasági és társadalmi interdependencia két alapvető 

módon befolyásolja a nemzetállami döntéshozatali folyamatokat: (1) egyrészt átruházza a 

döntéshozatali mechanizmusokat nemzetközi szintre; (2) másrészt, a participációs igény 

növekedésével párhuzamosan számos döntést, jogkört át kell helyezni a lokális és regionális 

kormányzati szintekre.8 

A változások egyidejűleg azt is jelentik, hogy a politikák különböző szinteken zajlanak – 

ezáltal a globalizáció komplex döntéshozatali folyamatokkal párosul, amelyek különböző 

(szubnacionális, nemzetállami, nemzetközi, szupranacionális és globális) szinteken zajlanak, 

lehetőséget biztosítva a sokrétegű kormányzati rendszer megszilárdítására. A jelenkori 

világproblémák transznacionális természetének és összetettségének elkerülhetetlen 

következménye, hogy az együttműködés és a szabályozás kialakítása több szinten szükséges. 
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Számos szerző fejtegette a nemzetállami hatalom részleges megszűnését; egyesek azzal 

érvelnek, hogy az állam mindössze a globalizációhoz igazodhat, mindazonáltal nincs aktív 

szerepe benne. A szuverenitás elvesztésével kapcsolatos aggodalmak ellenére, a nemzetállam 

továbbra is a domesztikus viszonyrendszer és nemzetközi színtér legfontosabb szereplője. 

Hibás azon feltételezés, miszerint a globális civil társadalom megjelenése és a határokon 

átnyúló kereskedelem, a pénzügyi liberalizáció és a külföldi beruházások terjeszkedése a 

nemzetállamot anakronisztikussá változtatnák, ugyanis a nemzetközi színtéren végbemenő, 

államok közötti szorosabb együttműködés és összehangolt fellépés a nemzetállami szuverenitás 

gyakorlásaként értelmezhető. A nemzetközi környezet megalkotásával a nemzetállami hatalom 

megerősödött, hiszen önmagának globális kiterjesztésével olyan gazdasági, politikai, kulturális 

folyamatokban vehet részt, amelyre korábban korlátozottabb mértékben volt képes. Országos 

szinten, ennek okán, jobb kormányzás szükséges, és nemzetközi szinten meg kell tanulnunk a 

hatékonyabb együttműködést, kormányzást.9 

A posztmodern nemzetállam mindenekelőtt garantálja az internális és externális 

biztonságot, a jogállamiságot, a jóléti rendszerek finanszírozását, az állampolgári képviselet 

szerkezetét, a nyilvános elszámoltathatóságot, illetve a gazdasági-társadalmi tevékenységek 

törvényes keretrendszerét – a múlt évszázad folyamán az állam felelősségvállalással 

kapcsolatos feladatok kibővültek ezeken a területeken. A kollektív közjavak kínálata, az 

externáliák kezelése és az állampolgári szükségletek kielégítése megmaradtak nemzetállami 

szinten a globalizáció világában.10 Ennek értelmében, a globalizáció nem feltétlenül 

csökkentette az állami funkciók relevanciáját, a nemzethatárok nélküli globalizált világ virtuális 

tér, ahol kommunikáció, az üzleti tranzakciók másodperceken belül lezajlanak, illetve a 

nemzetállami geográfiai valóság (lokális komplex realitások, belső társadalmi és gazdasági 

kérdések) közösen, szimultán léteznek. 

A nemzetállam fennmarad, mivel a globális problémák keresztmetszetében az állam iránti 

szükséglet növekszik, valamint a helyi erőforrások és társadalmi-gazdasági problémák 

kezelésének leghatékonyabb módja a domesztikus politikák alkalmazása. Kizárólag a 

nemzetállam képes biztosítani – a bíráságokon és a hazai intézményrendszereken keresztül – 

az igazságszolgáltatási tevékenységet, az emberi jogok tiszteletben tartását, és a nemzeti jólét 

előmozdítását. Fontos szerepe van a többoldalú megállapodások és a kormányközi rendszerek 

összetett hálózatának működtetéseiben is. Az államok, amelyek – együttesen vagy önállóan – 

meghatározzák a jogszabályokat, megállapodásokat kötnek más országokkal, és olyan 

politikákat alkotnak, amelyek a nemzeti és globális tevékenységeket alakítják, viszont a 

szuverenitást akadályozhatja az államok kapacitáshiánya vagy forráshiánya. Ez azt jelenti, hogy 

a gazdaságilag fejlett államoknak nagyobb politikai befolyással rendelkeznek a nemzetközi 

menetrend kialakításában, míg mások kevésbé játszanak aktív szerepet. 

Kevés bizonyíték támasztja alá az érvet, hogy a globalizáció a jóléti állam csökkenését és 

a társadalmi kiadások visszaszorítását eredményezné. Éppen ellenkezőleg, erős demokratikus 

államra van szükség a globalizáció előnyeinek redisztribúciójához és a lakosság egyes 

szegmensei által viselt költségek minimalizálása érdekében. A globalizáció megkövetelheti, 

hogy az állam javítsa a nagyobb gazdasági nyitottság kezelésével kapcsolatos képességét, de 

nem ássa alá annak méretét, alapvető szerepét a nemzeti és nemzetközi dimenziókon belül. Az 

állam továbbá felelős olyan politikák elfogadásáért, amelyek a nagyobb gazdasági integrációt 

elősegítik. Ennek tükrében, a globalizáció újraszervezi az államot, tekintettel a helyi, nemzeti, 

nemzetközi és szupranacionális szintű nyomásgyakorlásra és válaszokra. 

 



 

 

IV. Fiatalok EUrópában Konferencia 

Pécs, 2017. november 24-25. 

Sopianae Kulturális Egyesület  

Tanulmánykötet 

 
 

308 

 

2.2. A közszolgáltatások átalakulása 

 

Az állam szerepének átalakulása tetten érhető a gazdásági struktúra újraszabályozásában, 

újragondolásában – az állami dominancia visszavonulása a globalizáció felemelkedésével 

elkerülhetetlen volt, viszont az állam regulatív, védelmi, felügyeleti funkciói megmaradtak a 

társadalmi jólét kérdésköreiben, a piaci visszaélések megakadályozásában és a humánerőforrás 

menedzsmentben. Mialatt a nemzetállami határok eltűnőben vannak, a kialakulóban lévő 

államközi nemzetközösség a közös együttműködési törekvés bázisán működik. Ugyanakkor, 

minden növekedésben lévő gazdaság, formáció, vagy együttműködés, amely szorosan 

kapcsolódik a globalizáció magjához, a bürokrácia „láthatatlan kezét” érezteti.11 

A közszolgáltatások a közigazgatás alapvető építőkövei, amelyeken keresztül a 

nemzetállami akarat manifesztálódhat. Alapvető szerepet játszanak a globális kontextusú 

célkitűzések megvalósításában, illetve ennek eredményeképpen, lényegbeli hatást gyakorolnak 

az állami gazdaságra. Az adekvát közigazgatási és közszolgáltatási rendszer elengedhetetlen 

feltétele a globalizáció kezelésének, hogy a lehetséges negatív hatásokat minél hatékonyabban 

minimalizálhassuk. A liberalizáció, a privatizáció és a globalizáció hármasa mellett a 

kormányzatok egyre kevésbé képesek a gazdasági folyamatokat befolyásolni, merthogy a 

nemzetközi szervezetek, a transznacionális vállalatok és egyéb külső testületek, ügynökségek 

egyre meghatározóbb szerepet kapnak a gazdasági feltételek kialakításában. Ugyanakkor, a 

globalizációnak a gazdasági rendszerekre és a domesztikus politikákra gyakorolt kártékony 

mellékhatásai nyilvánvalóak, amelyek nem kizárólag a fejlődő térségekben tapasztalhatóak. Az 

elégtelen gazdasági környezet velejárója a társadalmi kirekesztés fokozódása, a tartós 

munkanélküliség és a társadalmi dezorganizáció. Ezért szükséges, hogy a közigazgatási 

struktúrának folyamatosan óvatosnak, ébernek kell lenniük, azonban a neoliberalizmus 

sajátosan komplex feltételrendszere megköveteli a jóléti kiadások redukcióját. A 

közszolgáltatásokat kialakító közpolitika általi döntésekben a nemzeti érdekek, az 

állampolgárok jólétének figyelembevétele, illetve a globális kihívások nyomásgyakorlása 

egyaránt megjelennek. A közpolitikák – ideális esetben – egy olyan keretrendszer létrehozására 

törekszenek, amely révén az állampolgári öngondoskodáshoz szükséges tudásbázis 

elsajátítható, a gazdasági hatékonyság fokozható, illetve a társadalmi igazságosság, szolidaritás 

elhalványulása megelőzhető.12 

A társadalmi kockázatok iránt elköteleződött, nagyobb és kiterjesztett szociális védelmi 

rendszerek hatása nem szigorúan az állampolgárok jólétére korlátozódik, hanem az ország ipari 

termelékenységének javítására is.13 A transznacionális vállalatok kártékony mellékhatásainak 

kivédése érdekében a közszolgáltatási rendszereknek képesnek kell lenniük a globalizáció 

lokalizációjára, illetve a lokalizáció globalizációjára. Bizonyos államokban fokozhatja a 

gazdasági növekedést a helyesen végrehajtott decentralizáció, a hatáskörök átruházása, és a 

helyi önkormányzatok, regionális kormányzatok ösztönzése, különös figyelmet fordítva a helyi 

gazdasági adottságokhoz, igényekhez finomhangolt piaci környezet kialakítására. 

A jó kormányzás és a gondosan felépített közszolgálati rendszer nélkül a gazdasági 

fejlődés előmozdítása, a fenntartható fejlődés megteremtése és versenyképesség fokozása 

lehetetlen. A jó kormányzás felhatalmazza, ösztönzi az állampolgárokat, hogy demokratikus 

részvételük révén egyre nagyobb mértékben irányítsák saját életüket, olyan módon, amely nem 

befolyásolja – negatív értelemben – mások alapvető jogait. A köztisztviselők szerepe sem 

elhanyagolható az állam és polgárai közötti kapcsolat elemzésében. Egy sikeres globális 

gazdasági rendszerben, a politikailag semleges köztisztviselők kötelesek egyensúlyt fenntartani 
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a társadalmi részvétel és az elszámoltathatóság, illetve a közérdekek és a piaci érdekek között. 

A köztisztviselőknek nem csak a közszolgáltatások tekintetében, hanem a kormányzaton belül 

is facilitálniuk kell a hatékonyság javítására tett erőfeszítéseket. 

 

2.3. Az állam és a globalizáció viszonyrendszerének további vitapontjai 

 

Jelentős viták folytak arról, hogy a globalizációs folyamatok valóban megváltoztatták-e a 

nemzetállam szerepét. Bár többnyire homályos fogalomként kezelendő, a nemzetállam 

geopolitikai egységként definiálható, legitimációja az adott szuverén népesség vagy nemzet 

szolgálatán alapszik.14 

A közjó mindhárom összetevőjének, feladatának (szabályozás, produktivitás-

disztributivitás, redisztribúció) eróziója tetten érhető.15 Az első kategóriába tartozik a stabil 

valuta, amelynek ellenőrzése hagyományosan a nemzeti bankok hatáskörébe tartozik. A 

megállapítás továbbra is igaz, viszont jelenleg a külföldi kormányok és szervezetek, vagy akár 

egyének a globalizáció okán jelentőségteljes szerephez juthatnak. A villámgyors 

kommunikáció világában, különösen az internet-alapú technológiák vonatkozásában, a 

nemzetállamok nehezebben szabályoznak.16 Azonfelül, a globalizáció megannyiszor a 

transznacionális vállalatok jelenlétével és a külföldi pénzátutalásokkal párosul, ami lényeges 

valutaingadozást generál. A gazdasági instabilitás határokat meghaladó rapid átfolyása – 

akárcsak a globális pénzügyi válság (2008), vagy a kelet-ázsiai pénzügyi válság (1997-1998) – 

jól illusztrálja a nemzetállami szerep általános erózióját a gazdasági rend fenntartásában.17 

Az állam szerepfelfogásának transzformációjához a szupranacionális organizációk 

politikai következményi úgyszintén hozzájárultak – például az EU szabályozza tagállamainak 

munkaerőpiacát, ipari szervezeteit, üzleti gyakorlatát és kereskedelmi feltételeit, azonkívül a 

tagállamok többsége lemondott a korábban használatos valutáikról az euró elterjesztésének 

érdekében, amely megerősítette az Európai Központi Bank (ECB) szerepét a nemzeti monetáris 

politikával szemben. Szignifikáns számú kereskedelmi blokk (vámuniók, közös piacok, 

monetáris uniók, stb.) található világszerte, mint például az Észak-amerikai 

Szabadkereskedelmi Megállapodás (NAFTA), a Dél-ázsiai Regionális Együttműködési 

Szövetség (SAARC), vagy a BRICS-országok, amelyek hasonló feltételek mellett operálnak. 

A szupranacionális organizációk politikaformáló beszivárgása a globalizáció tüneteként vagy 

fennmaradását biztosító feltételeként realizálódik, amely a nemzetállamok gazdasági 

függetlenségének csökkenését hordozza magában. 

A hatalmas politikai kollektívák szignifikánsan befolyásolták a nemzetállam szerepét 

egyéb tekintetben egyaránt. Az állam szerepe a globalizált világban gyakran szélesebb körű, 

nemzetközi környezetvédelmi, társadalmi, gazdasági, vagy egyéb kihívásokra összpontosító 

célkitűzéseket tartalmaz.18 Az EU költségvetéséhez a tagállamoknak kötelező jelleggel hozzá 

kell járulniuk, amely a nemzetállami és gazdasági szuverenitás ismételt csökkenését mutatja 

(Wolf, 2001; Holton, 2011). Hasonlóképpen, a világ legnagyobb gazdaságait tömörítő 

csoportok, mint például a G7, a G8 és a G20, újabb kötelezettségeket rónak a nemzetállamokra, 

többek között az energiafogyasztás, az ózonlebontás, vagy a környezetszennyezés területein.19 

A kötelezettségek bizonyos aspektusai évtizedes múlttal rendelkeznek – az Egyesült Nemzetek 

(ENSZ) által elfogadott emberi jogok egyetemes nyilatkozatát 1948 decemberében fogadtál el. 

A szupranacionális politikai szereplők fontossága leginkább a biztonságpolitikai 

szférában obszerválható. A lakosság védelme történelmileg a nemzetállam egyik központi 

feladata volt, és bizonyos mértékig a hatalom legfőbb jusztifikációja.20 A védelmi kötelezettség 
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számos esetben eltűnt a nemzetállami feladatok sorából, illetve a biztonságpolitikai 

multilaterális megállapodások kontrasztosabbá váltak. A nemzeti hadsereg szerepköre gyakran 

eltávolodott a területi követelések érvényesítésének vagy kiterjesztésének teljesítésétől, és 

inkább a polgári rend fenntartására összpontosít. Az állam szerepe a védelem biztosításában 

modifikálódott annak érdekében, hogy a globális védelmi megállapodások rendszerébe 

illeszkedjen. A nemzetállam tradicionális katonai szerepkörét, mely a nemzeti célok elérése 

érdekében a katonai erő megszerzése, foglalkoztatására és használata összpontosított, számos 

esetben hátrahagyták napjainkban. A globális biztonságpolitikai kérdéskörök – mint például a 

terrorizmusfenyegetés, az önkényes annexió, a nemzetközi fegyveres konfliktusok – 

tekintetében a multilaterális együttműködés szempontjából a változások adekvátan 

illeszkednek. A globalizáció a csökkenés mellett szimultán kiterjesztette a nemzetállam 

biztonságpolitikai szerepét, hiszen az USA esetében – a terrorfenyegetés eltúlzott 

hangsúlyozásával, a közös ellenségkép „feltalálásával” – legitimálja globális hatalmi 

terjeszkedését.21 

Az állam szerepfelfogásának transzformációjában kulturális érveket is 

felsorakoztathatunk. A nemzetállam évszázadok óta az egyének, csoportok és közösségek 

legfontosabb identitás-lelőhelyeként működött. Azonban a nemzetállam kulturális és társadalmi 

azonosító szerepe fokozatosan erodálódott, mivel szupranacionális alternatívák jelennek meg. 

Ezt alátámasztja a tény, hogy a globalizált társadalomban az információk és eszmék áramlása 

rapid, kiszámíthatatlan és a nemzeti határok által nem korlátozott. 

Azonban, a nemzetállam szerepfelfogásának globális transzformációja nem általánosan 

elfogadott. A nemzetállam halálával kapcsolatos gondolatot különösen bíráltál a nemzetközi 

kapcsolatok modernista iskolájának művelői.22 A nemzetállamok szüntelenül a legfontosabb 

szereplők a globális szférában, a nemzetek feletti szervezetek befolyása ellenére. Holton 

számára a nemzetállam szerepét egyszerűen újra kell kalibrálni globális értelemben, 

ugyanakkor elismeri, hogy egyes államok a gazdasági és politikai szerepük csökkentését 

tapasztalták a „tárgyalási pozíció” hiányában.23 

Hirst és Thompson nem hisznek abban, hogy a globalizálódó világ irányába mutató 

tendencia – amelynek létezésével kapcsolatban szintén szkeptikusak – jelentős hatással lenne a 

nemzetállamokra. Megjegyzik, hogy míg a döntéseket gyakran átruházzák a multinacionális 

szervekre, az országok a saját kereteiken belül döntéseket hozhatnak. Szerintük a globalizáció 

révén a nemzeti és nemzetközi kormányzás fokozott lehetőségei valójában megerősítették az 

államot.24 Azonban azzal érvelhetünk, hogy az ilyen feltevések alábecsülik az önálló irányító 

szervek függetlenségét, mint például az Európai Bizottságét. Gilpin hasonló vonalat követ, 

azzal érvelve, hogy a nemzetállam szerepének változásai nem tulajdonítható a globális 

gazdasági folyamatoknak.25 

Göksel kifejti, hogy bár a globalizáció modifikálta a nemzetállam szerepét, fontos 

megjegyezni, a változások végbemenetele nem volt garantálva. Ebben az értelemben, a 

„determinisztikus megközelítéssel” kapcsolatos felvetéseket, elméleteket támadja. Az 

obszerváció érvényes lehet a globalizáció egyes elemire való tekintettel, hiszen elméletben 

egyetlen nemzetállam sem köteles hatáskört biztosítani a szupranacionális szervezeteknek. 

Ugyanakkor, érvénytelen, amikor a globális technológia terjesztése kérdésében, ahol az állam 

szerepe a nemzeti információ ellenőrzésében mindig csökken. Göksel arra is rámutat, hogy a 

nemzetállam lényegi szerepe alapvetően érintetlen maradt, az állam elszáradásának 

„strukturális akadályai” vannak. Az államok továbbra is megteremtik a saját gazdaságaik 

szabályozási környezetét.26 
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A nemzetállam szerepfelfogását a globalizált világ újrareformálta. Gazdasági értelemben, 

egyértelmű tendencia rajzolódik ki a nemzetállami hatalom elvesztésére, erodálódására a 

szupranacionális szervek és a globális erők kontextusában. A politikai szféra hasonlatos 

változásokkal szembesült, a nemzetállamok szabadságát és szuverenitását szélesebb erők 

korlátozzák, befolyásolják. 

 

3. A pénzügyi világválság hatása 

 

A szuverenitás átalakulása, amely az új világrend kialakulásával szimultán zajlik, nem egy 

egyirányú és unilineáris folyamat. A nemzetállam valószínűsíthetően hosszú ideig megmarad a 

világ színterének vezető szereplőjeként, mivel a belátható jövőben kizárólag az állam lesz képes 

megoldani számos problémát. A szuverenitás néhány szempontból ugyanis növekedhet – a 

2008-as világválság bebizonyította, hogy a nemzetgazdaságok sorsa nagymértékben függ az 

állam erejétől és vezetői képességétől. Még azok is, akik korábban készek voltak eltemetni az 

államot, ma azt állítják, hogy a kormányoknak szükséges aktív intézkedéseket tenniük a 

gazdasági szféra és a pénzügyi rendszer fenntartásának, megóvásának érdekében. Tehát nem 

zárható ki az a gondolat, hogy a közeljövőben visszatérhet a domináns nemzetállami aktivitás 

reneszánsza. Néhány ország akár visszaszerezheti azon szuverén hatásköreit, amelyeket 

korábban átengedett a szupranacionális szervezetek, vállalatok és szakszervezetek számára. A 

globális tendenciák ilyen fluktuációja hosszabb időtávon tekintve nem csak lehetséges, hanem 

elkerülhetetlen. Az etatizmushoz való visszatérés a kiszámíthatatlan gazdasági folyamatok 

figyelembe vételével kifejezetten hasznos lehet.27 

A globalizált világrendszeren belül növekedni fog a partnerség mobilitása, a legstabilabb, 

legelőnyösebb és megfelelő szervezeti feletti szupranacionális formák keresése során 

különböző gyorsan változó, közvetítői formák is előfordulhatnak, ahol a világpolitikai 

szereplők a legelőnyösebb és legkényelmesebb gazdasági blokkokat és megállapodásokat 

fogják preferálni. Azonban egyes átmeneti szupranacionális formációk idővel állandóvá 

válhatnak, létrehozva az új világrendet és a globalizáció új korszakát (1. ábra). 
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1. ábra: Globális világválság és globális politikai átalakulás 

Figure 1.: Global crisis and global political transformation 

 
Forrás: saját szerkesztés, Grinin (2012a) munkája alapján 

 

Habár a globalizáció gyökerei jóval régebbre visszanyúlnak, mégis általánosságban egy 

új, kiismerhetetlen, szerfelett összetett és kiszámíthatatlan folyamatról beszélhetünk, amely 

megszakítás nélkül megoldásra váró problémákat okoz az élet minden területén. A nemzeti és 

szupranacionális, illetve a szűkebb csoportok által képviselt és a világi érdekek adekvát 

összekapcsolása, finomhangolása várhatóan az egyik legelhúzódóbb probléma marad hosszú 

ideig. A problémakör intézményesített kezelése hozzávetőlegesen enyhítheti a feszültséget, és 

hozzájárulhat egy stabil világrend kialakításához. Az elitek alkotta szerveződések és az 

állampolgárok érdekeit kollektív direktívába koordináló, mélyreható fordulat értelemszerűen 

időigényes tevékenységeket követel meg, amelyeknek teljesülése következtében a nemzeti 

problémák elsődlegesen a globális prizmán keresztül lesznek kiértékelve a közös feladatok, 

kötelezettségek és problémák kontextusában. 

 

4. Az állami szuverenitás kérdésköre 

 

A szuverenitás az egyik legnehezebben elfogadható és legambivalensebb fogalom, mivel a 

tartalma folyamatosan változik a nemzetközi kapcsolatok és az államok jellemzőinek 

átalakulásával párhuzamosan.28 Ennélfogva, a szuverenitás fogalmának meghatározása 

meglehetősen nehézkes, ha figyelembe vesszük az állam fogalmának összetett jellegét.29 A 

szuverenitás meghatározása és tartalma továbbá attól függően is változik, hogy ki tekinthető 

legfelsőbb szuverénnek. Emellett, az állami szuverenitás (elméletben) abszolút jellege a 

történelem során különböző tényezők által mindig erőteljesen korlátozva volt.30 A szuverenitás 
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koncepciója felosztható negatív és pozitív szuverenitásként, valamint egyéb 

megkülönböztetések is léteznek.31 

A szuverenitás fogalma tehát nem univerzális és vitathatatlan, de számos vitát provokál, 

ezért jelentős mértékű elaborációt igényel, beleértve a szuverenitással rendelkező államok 

különböző megközelítéseit. A politikatudományban fokozatosan felismerik a szuverenitás 

fogalmának újrainterpretálását és újraértékelését a nemzetközi kapcsolatok felemelkedésével, 

a magánszuverenitás határainak meghatározásával, és a megjelenő elvek és hierarchiák 

egymással való kombinációjával szinkronban; figyelembe véve a nem kormányzati szervek, a 

transznacionális vállalkozások, a multinacionális struktúrák és megállapodások, valamint a 

globális ideológiák különböző összefüggéseit, tevékenységeit és összetett kapcsolatait.31 Harry 

Gelber következtetése szerint a huszadik század végén sejthető volt a nemzetállam 

alkalmatlansága, hogy kezelje az összetett globális problémákat.32 

A gyakorlatban mind az államok, mind pedig a nemzetek szuverén jogát és erejét 

korábban is számos tényező korlátozta. Mindazonáltal a teoretikusok elméjében a „vesztfáliai 

szuverenitás” – a korlátlan állami szuverenitás – továbbra is létezik. A vesztfáliai rendszer 

azonban a nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó elveivel karöltve alapvetően megváltozott. A 

belső szuverenitás terjedelme nagymértékben leszűkült és a tradicionális állami magatartás 

átalakult a nemzetközi egyezmények megkötésével, beleértve az emberi jogokkal kapcsolatos 

kérdéseket. 

2. ábra: Az állami szuverenitást átalakító tényezők 

Figure 2.: State sovereignty transformation aspects 

 
Forrás: saját szerkesztés 

Az állami rendszer megváltozásával kapcsolatban gyakran egyoldalú, megerősödést vagy 

erodálódást hangoztató vitákat tapasztalhatunk. Ennek ellenére, a folyamat meglehetősen 

összetett és ambivalens; bizonyos szempontból az állam pozíciói meggyengültnek, viszont más 

nézőpontból megerősödtek. Az intenzív gazdasági folyamatok hatására az állami hatalom 



 

 

IV. Fiatalok EUrópában Konferencia 

Pécs, 2017. november 24-25. 

Sopianae Kulturális Egyesület  

Tanulmánykötet 

 
 

314 

 

vesztett korábbi erejéből, viszont meglepő módon az állam elkezdte szabályozni ezt a 

kérdéskört, és az állami bürokrácia olyan területekre is beszivárgott, amelyekben korábban nem 

vagy csak korlátozott módon volt jelen, mint például a családi kapcsolatok.33 A globalizált 

folyamatok lényegében paradox végeredményeket hagynak maguk után, és nem fejtenek ki 

unilineáris hatást. 

Az állami szuverenitást fenyegető tényezők között említhetjük a globális pénzügyi 

folyamatokat, a multinacionális vállalatokat, a globális média birodalmakat, illetve a 

nemzetközi egyezményeket és beavatkozásokat (2. ábra). A globalisták álláspontja szerint az 

államhatalmat nagymértékben gyengíti a nemzethatárok korlátlan átjárhatóságához vezető 

folyamatok, események.34 Ugyanakkor a probléma egy másik, szinte észrevehetetlen, kevésbé 

vitatott, de rendkívül fontos aspektusa, hogy az állami szuverenitás magas fokú csökkentését 

sokszor az nemzetállamok önként hajtották végre.35 

 

4.1. Az állami szuverenitás önkéntes csökkentése 

 

Az állami hatalom önkéntes csökkentésével, korlátozásával kapcsolatos tényezők soraiban 

ékeskedő, extra profit, haszon és presztízs megszerzésére irányuló politikák a legfontosabbnak 

és legmeghatározóbbnak tekinthetőek. Az állami szuverenitás csökkentésére tett önkéntes 

erőfeszítéseket, intézkedéseket körülvevő további szférák magukban foglalják a 

vámpolitikákat, az adóztatás jogát, illetve azok arányának meghatározását; az export-import 

tevékenységek engedélyezését és ellenőrzését; a pénzkibocsátás és pénzforgalom 

szabályozását; a nemzetközi pénzhitel felvételét; a munkaerő-piaci szabályozás eszközeit; 

valamint a választási rendszer alapvető szabályait. A szuverenitás önkéntes csökkentését 

hivatott intézkedések gyakorlati és jogi szempontokból a következőképpen foglalható össze:36 

1. a nemzetközi megállapodások, nyilatkozatok, egyezmények normáinak nemzeti 

gyakorlatának kiterjesztése; 

2. annak felismerése, hogy a nemzetközi normák és közjog magasabb szinten 

helyezkednek el, mint a nemzeti jogok és normák; 

3. annak elfogadása, hogy a nemzetközi ügynökségek (például, a hágai Nemzetközi 

Bíróság) döntései a nemzeti testületek határozataival szemben magasabb szintűek; 

valamint 

4. bizonyos hatósági döntések, intézkedések átruházása a szupranacionális, nemzetközi 

vagy regionális intézményi keretekbe, amely egy különös jelentőséggel bíró fontos 

kortár jelenség. 

A szuverenitás csökkentésére vonatkozó nemzetállami „altruizmus” egyetlen okkal 

magyarázható – a szuverenitás önkéntes korlátozása nyereséges, gazdasági előnyökkel társul. 

Mindezek mellett, az állami szuverenitás csökkentését célzó önkéntes döntések a globális 

világpolitika rendszerének mélyreható átalakulását vetíti elénk, amely előbb-utóbb a 

szupranacionális politikai rend kialakulását fogja eredményezni. A globális gazdasági erők 

számtalan módon aláássák az államokat, amely ugyancsak nagymértékben hozzájárul az új rend 

kialakulásához. 

A globális integráció folyamata során figyelembe kell venni – a globalizáció regionális 

modelljének megfelelően – az állam sajátos kulturális és társadalmi tulajdonságait, történelmi 

gyökereit, gazdasági fejlettségét, hogy a globalizáció kihívásaira hatékony, adekvát választ 

képes legyen nyújtani. Ugyanakkor minden államnak, anélkül, hogy elvesztené külpolitikai 
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pozícióit, aktív „csapatjátékosként” kell szerelnie a szupranacionális térben, hogy képes legyen 

esélyeit erősíteni a világgazdaságban és a globális politikai rendszerben.37 

Jelenleg a „teljes szuverenitás” – vagyis a szuverén jogok minimális külső korlátozása – 

az ideológiailag zárt országok (Kína, Irán, Szaúd-Arábia, és néhány egyéb muzulmán ország), 

illetve a gazdaságilag zárt országok (például, Észak-Korea vagy Kuba) jellemvonása, amely 

természetesen számos konfliktushelyzethez vezet. Ugyanakkor, összességében a megnevezett 

országok szuverenitása is lassan elkezdett csökkenni; ez rendkívül igaz Kína esetében, 

gazdasága egyre nyitottabbá vált a külkereskedelmi szférában, amely gyors fejlődéshez, 

valamint további, szuverenitást erodáló kötelezettségvállalásokhoz – a gazdasági szférákra 

vonatkozó tilalmakhoz, a vámtételekhez, kereskedelmi szerződésekhez, stb. – vezetett. Ami a 

kellőképpen nyitott és fejlett országokat illeti, megfigyelhető azon tendencia, hogy bizonyos 

hatásköreiket folyamatosan átruházzák a nemzetközi, regionális, globális szervezetekre és 

egyesületekre. Az USA számtalanszor kivételt képez, amely időnként megengedi önmagának, 

hogy más országok véleményétől függetlenül, a nemzeti érdekeit nyíltan a világ és a 

szövetségesei fölé helyezi.38 Ugyanakkor a közelmúltban, különösen a pénzügyi és 

költségvetési válság miatt, a korábbiakhoz viszonyítva az USA kevésbé konfrontálódik más 

országokkal. 

 

4.2. A nemzetállami szuverenitás újradefiniálásának háttértényezői 

 

Amikor a régi ötletek, elképzelések, doktrínák, paradigmák még mindig életképesek, és az újak 

nem szilárdultak meg, az ütközések és konfliktusok az elvek egymással történő szembenállását 

okozhatják. Ebben az esetben problematikus eldönteni, hogy melyik változat bizonyosodhat 

megfelelőnek és hatékonynak. A politikatudományban bizonyos mértékig felismerték, hogy a 

nemzeti szuverenitás doktrínája felett eljárt az idő. Azonban a legtöbb kutató továbbra is 

alábecsüli a szuverenitás változásának súlyosságát, és annak szükségességét, hogy magát a 

szuverenitás fogalmát újragondolják a modern globális folyamatok kontextusában. Másrészt, 

még mindig egyet egyetérthetünk abban, hogy az állam hosszú ideig a politikai élet legfelsőbb 

egysége fog maradni. 

A fent említett globális tényezők lassan nagyobb, kiterjedtebb és egyre erőteljesebb 

szupranacionális, internacionális formációknak adnak életet, amelyek a nemzetállamot 

fokozatosan megfosztják a legfőbb szuverén pozíciótól. Másrészről, a változásokat indukáló 

tényezőhalmazok korántsem egységesek, hanem egy sokoldalú folyamatnak lehetünk 

szemtanúi: a nemzetállami szuverenitás jelentős része kétségtelenül felszívódott a gazdasági 

stratégiákat érintő kérdésekben, ámbár bizonyos aspektusból tekintve erősebbé válik és 

növekszik. Az állam etnikai-nyelvi, kulturális és társadalmi funkciói idővel növekedni fognak. 

Voltaképpen a nemzetállam temetésének megszervezése még várat magára, hosszú ideig 

változatlanul a nemzetközi ügyek vezető szereplője fog maradni.39 

Mivel a második világháborút követően egyértelműen megfigyelhető, hogy az országok 

fokozatosan átruházzák szuverenitásuk bizonyos részeit a szupranacionális, nemzetközi és 

regionális szervekhez, az államok számára a szupraállami gazdasági megállapodások egyre 

fontosabbá váltak.40 Az ilyen szupranacionális képződmények szinte minden kontinensen 

megjelentek, valamint egyes esetekben a gazdasági együttműködések politikai 

együttműködésekké alakulnak át. A szisztematikusan és mélyen integrált szupraállami 

formációk létrehozása ugyanakkor egy kifejezetten lassú folyamat. A tagállamok nem 

hagyhatják figyelmen kívül saját érdekeiket a többiekkel szemben, ami megnehezíti az új 



 

 

IV. Fiatalok EUrópában Konferencia 

Pécs, 2017. november 24-25. 

Sopianae Kulturális Egyesület  

Tanulmánykötet 

 
 

316 

 

rendszer rögzülését. Emellett, az országokon belül különböző politikai erők tevékenykednek, 

amelyek másként értelmezik a nemzeti célokat. 

Mindazonáltal, az államok átjárhatóbbá váltak, mivel egyre inkább alkalmazkodniuk 

kellett a kívülről érkező nyomásból származó újfajta kontextushoz, kapcsolatokhoz, 

szükséglettekhez és követelésekhez. Bizonyos tekintetben a nemzetállami tér egyfajta 

detteritorializációjának lehetünk tanúi, amely komoly kihívás elé állítja a kizárólagos szuverén 

hatalom koncepcióját. 

 

5. Következmények 

 

Az állami szuverenitás mértékének, kiterjedésének redukciója egyaránt pozitív és negatív 

következményeket eredményezett.41 Ennek köszönhetően a határok magas fokú nyitottsága 

nem csak a kereskedelem növekedését szolgálja, hanem hozzájárul a nemzetközi terrorizmus 

kiterjesztéséhez, és megkönnyíti az illegális kábítószer-forgalmat. Ugyanakkor az előnyök és 

hátrányok egyensúlya jelentősen eltér a különböző országokban, régiókban, területeken vagy 

társadalmi rétegekben, ami alátámasztja a globalizáció kétértelmű, ellentmondásos jellegét. Az 

új rend felállítása során a globalizáció megszünteti a régi működését az állami rendszer keretein 

belül, ezért a régi kapcsolatok megsemmisítésének intenzitása gyakran meghaladja az újak 

kialakulásának sebességét. A globalizáció azonban nem hozott létre egy komplett ideológiát 

önmagában, amelynek következtében a globalizáció nyugati változata jelenleg elfogadhatatlan 

számos nem nyugati társadalom számára. 

Összességében, a nemzeti határok egyre kevésbé jelentenek akadályt a modern technikai 

és gazdasági erőkkel számára, mint megelőzőleg.42 A világgazdasági globalizáció korában nem 

kizárólag államok, hanem egyre több terület, régió és város is kölcsönhatásba lépnek 

egymással. A nemzetgazdaságok szoros összekapcsolódása hirtelen kialakuló és 

kontrolálhatatlan helyi válságokhoz vezet, amelyek később globális méretű válságokká 

duzzadhatnak, mivel a pénzügyi piacok jellegüknél fogva kiszámíthatatlan és bizonytalan 

folyamatokat hordoznak magukban. A pénzügyi instabilitás legfontosabb kiváltó tényezője, 

hogy a politikai intézmények képtelenek a gazdaság befolyásolására, amely túlnőtte a nemzeti 

határokat és szupranacionális tervezést igényel. 

 

5.1. Lehetőségek és akadályok 

 

A hiperglobalizációt – a „mély” gazdasági integrációt – támogató gondolkodók véleménye 

szerint a gazdasági liberalizáció minden nemzetállam számára előnyökkel jár. A valóságban 

azonban a nemzetállamok eltérő gazdasági és politikai esélyekkel rendelkeznek, ezért a 

globalizáció pozitív hatásai egyenlőtlenül érvényesülnek, valamint bizonyos országokat 

marginalizál.43 

A nemzetállami szintek, struktúrák és intézményrendszerek visszafordíthatatlan 

hátrahagyása kimondottan kockázatos lenne, mivelhogy a kezeletlen internális problémák 

kihatnak a világgazdasági folyamatokra. A nemzetállami dimenzió visszaszorítása a 

nemzetközi kapcsolatokban nyer értelmet, ahol ugyanis a növekvő transznacionális 

szempontok hangsúlyos dominanciája számos szempontból előnyös lehet. 

A gazdasági liberalizáció a globalizációt kezdeményező, a kihasználatlan piacokat 

kereső, és a külföldi befektetéseket üdvözlő országokat részesítette előnyben. A legsikeresebb 

országok felismerték, hogy saját sorsukért felelősek és a hatékony kormányok szerepe 
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elsősorban a saját gazdasági fejlesztéseiken alapszik, nem pedig az önszabályozó piaci 

folyamatokon, amelyek voltaképpen képtelen elhárítani a kiszámíthatatlan gazdasági 

ingadozásokat és veszélyeket.44 

Könnyen rámutathatunk arra a tényre, hogy a globalizáció irányát manipulálni képes, és 

a nemzetközi gazdasági és politikai agenda meghatározásában jelentős befolyással rendelkező 

országok húztak a legnagyobb hasznot. A globális gazdasági tevékenység elsősorban Észak-

Amerikában, az EU-ban, Kínában és Japánban koncentrálódik. 

A globalizáció másrészt elszívta a fejletlen térségek magas tudással rendelkező 

szakembereit. A folyamatos „agyelszívás” tovább súlyosbította a meglévő egyenlőtlenségeket, 

és komoly gazdasági károkat okozott a fejleten országok számára. Ugyanakkor a fejlett nyugati 

országok arra kényszerítették a szegény országokat, hogy szüntessék meg kereskedelmi 

akadályaikat, viszont a saját, mezőgazdasági termékekre vonatkozó kereskedelmi akadályaikat 

fenntartották a fejletlen országokkal szemben, és hátráltatták őket a szükséges exportbevételek 

hozzájutásában. 

 

6. Összefoglalás 

 

A modern állam többdimenzióssága megnehezíti a politikatudományt, azáltal, hogy egy 

viszonylag egységes, homogén globális térbe ágyazódik be, valamint a társadalmi, politikai és 

gazdasági fejlődés modern kontextusban állam-specifikus tulajdonságok mentén alakítja ki 

intézményesített rendszerét. Maga az állam számára is alapvető kihívás jelent, hogy 

meghatározza saját szerepét, létezésének magját a globális integráció terében. 

Összességében, a szupranacionális, nemzetközi ügynökségek és politikai struktúrák 

létrehozásával, a transznacionális vállalatok felemelkedésével az állam szerepfelfogása 

alapvetően megváltozott a közpolitika, a gazdásági reguláció, a bürokrácia és a szociális 

védelem, illetőleg a belső és külső kapcsolatrendszerek összefüggésében. Ugyanakkor a 

globalizált folyamatok hatása meglehetősen összetett, ellentmondásos és ambivalens jellegű, 

hiszen bizonyos szempontból megközelítve az állami szuverenitás erodálódót, az állam 

tradicionális pozíciói meggyengültek, viszont más aspektusból tekintve voltaképpen 

megerősödtek és kibővültek. 

A globalizáció tempója, üteme átalakította a világpolitikai berendezkedést, az államok 

zárt, kompakt, önálló gazdasági kontrollal rendelkező politikai egysége megszűnt. A 

nemzetközi pénzügyi és kereskedelmi intézmények, politikák mentén kialakult a globális 

politika, átmeneti társadalmi és politikai mozgalmakkal párosulva, valamint megkezdődött az 

államigazgatási feladatok allokációja a szubállami, transznacionális és nemzetközi szervek 

részére. A globalizált folyamatok motiváló erőként összpontosulnak a nemzetállami szinten, 

hogy gyorsabban fejlődhessenek, innovatív technológiákat alkalmazzanak, és hatékonyan 

végrehajtott gazdasági döntéseket hajtsanak végre. 

A mai világot érintő problémahalmazok és válsághelyzetek, mint a tömeges 

kirekesztettség, a tartós munkanélküliség, a környezetszennyezés, az illegális bevándorlás, a 

gazdasági világválság, a szervezett bűnözés és a vallási terrorizmus, hatékony kezelése nem 

lehetséges hazai-lokális szinten vagy egyszerű bilaterális kapcsolatokkal. Egy összehangolt 

erőfeszítés elengedhetetlen ahhoz, hogy a transznacionális elemek negatív mellékhatásait az 

államok enyhítsék vagy megszüntessék. 
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Sadykova, Saule 29 

 

SUSTAINABLE ENTREPRENEURSHIP AS AN INDEX FOR 

INNOVATION PERFORMANCE 
 

ABSTRACT 

 
This paper presents research on possible relationships between international entrepreneurship and 

innovation performance in CIS countries. The research focuses on the financial mechanisms and 

instruments applying in CIS countries for innovative development, government policies on key 

innovation areas, and entrepreneurship challenges identified at the country level. The performed analysis 

suggests that direct instruments of financing are not enough. The presence of entrepreneurs in the society 

does not guarantee its development in an innovative way. Awakening of the entrepreneur’s innovative 

behaviour requires a set of interrelated conditions. Public financial interventions and international 

cooperation in the field of research and development between the CIS countries will become effective 

only upon the development of competitive and open markets and general institutional and legal 

environment facilitating entrepreneurship and private initiative. The article analyses and summarizes 

the main theoretical and methodological approaches on public financing of research and development, 

and innovative entrepreneurship in the CIS countries, and its findings will be of interest to researchers 

studying challenges of entrepreneurship and innovation of this region. 

 

1. Introduction 

 

Innovation and entrepreneurship are inextricably linked. Innovations generally cannot exist 

separately from the market, and innovation results without their commercialization such as 

Leonardo da Vinci's Flying Machine have only limited social value. However, some examples 

of innovative behaviour were demonstrated in countries with severe restrictions to private 

initiative and entrepreneurship. The socialist countries were rather successful in science and 

innovation in certain politically important areas such as military and space exploration without 

operating free market economies via provision of massive amounts of public investment. This 

paper is an attempt to explain the nature of innovation and entrepreneurship, and to understand 

the links between a system of financing innovation and the building of successful national 

innovation systems in the CIS countries. The USSR officially ceased to exist in 1991. Twenty-

six years ago, the countries that were part of the USSR chose their own paths of development. 

How successful have these countries been in making the transition from a communist system 

to a competitive market economy? What are the current scientific and technological strengths 

of these countries? The country assessment profiles of this research do not constitute a political 

statement; rather, they aim at providing an objective economic analysis.  

The definition of innovation, insofar as entrepreneurship is concerned, is a matter of 

ongoing scientific debate. The same applies to entrepreneurship. In this article we use the 

following definitions:  

- To begin with, entrepreneurship, on one hand, is the indicative form of the combined 

economic, social and financial role of international entrepreneurship in the global 

economy; on the other hand, it more openly applies to the modern economic system. 
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This paper adheres to the most established and widely used term, namely: 

‘entrepreneurship is a system of regularly updated and complex interacting 

professional knowledge standards that are fundamentally higher than those available 

at the national level’. This is at least the most important modern characteristic of this 

category.  

- Innovation is a process through which economic or social value is extracted from 

knowledge-through the creating, diffusing, and transforming of ideas-to produce 

new or improved products, services, processes, strategies, or capabilities. 

The multiple opportunities of the open market and the possibility of effective cooperation 

between the national players allows for the constant absorption of the best innovation practices 

worldwide. International entrepreneurship is becoming a comprehensive and all-pervasive 

phenomenon of modern civilization, and ‘innovation within entrepreneurship’ is both the 

distinctive feature of modern economic development and a key factor in ensuring long-term 

competitiveness and economic growth. Generally, most of innovations are implemented by 

entrepreneurial structures as a way of addressing business challenges. In this process of 

searching for and implementing new technologies, new types of products and solutions for non-

standard tasks, entrepreneurship demonstrates innovation, creativity and willingness to risk. 

Innovation is also an important component of entrepreneurial activity, and a national economy 

becomes ‘innovative’ when innovations provide a basis for economic development: the 

economic interest of entrepreneurs promotes innovation, and innovations in return determine 

the most important areas of business development. Therefore, the transition process of CIS 

countries to an innovative type of economy is directly linked to the entrepreneurship building, 

which is necessary for the organization of innovative industry-whether based on state ownership 

or private ownership.  

Kuratko and Hodgetts identify entrepreneurs as a part of a dynamic process of vision, 

change, and creation. It requires significant effort and passion to create and implement new 

ideas and creative solutions. Essential ingredients include: willingness to take calculated risks 

in terms of time, equity or career; the ability to formulate an effective venture team; the creative 

skill to marshal needed resources; the fundamental skill of building a solid business plan; and, 

finally, the vision to recognize an opportunity. Entrepreneurs identify an innovation to seize an 

opportunity, mobilize money and management skills, and take calculated risks to open markets 

for new products, processes and services. Entrepreneurship consists in doing things that are not 

generally done in the ordinary course of business routine; it is essentially a phenomenon that 

comes under the wider aspect of leadership1. 

From the international economic relations point of view, international entrepreneurship 

is a form of interaction between subjects of international economic activity aiming to obtain 

benefits from cross-border cooperation. As a process, international entrepreneurship is the 

manifestation of a specific type of interaction of entities that are characterized by a specific 

structure, technique, conditions and rules of conduct, as well as the consequences and results 

achieved in the process of this interaction. 

The term ‘international entrepreneurship’ is described by McDougall and Oviatt2 as “a 

combination of innovative, proactive, and risk-seeking behavior that crosses national borders 

and is intended to create value in organizations”. 

 Zahra propose to examine international entrepreneurship as a sense-making process in 

which an opportunity unfolds over time and is often constructed through successful 
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exploitation. Noting at the same time that this is a fundamentally individual process, it is also 

rooted in the firm’s organizational culture and external environment3. 

Considering the above, it is possible to define international entrepreneurship as ‘open 

economic activity in various spheres of enterprise on the global market that is carried out by 

actors involved in foreign economic relations to meet the needs of specific consumers or society 

in goods, works and services, and to create organizational value’. Nonetheless, within this 

stream of work, international entrepreneurship can also be defined as ‘a relatively new type of 

economic activity that is based on the innovative behavior of foreign economic activity 

stakeholders and their ability to find and use new ideas and to develop them into concrete 

entrepreneurial projects’. Indeed, generating new ideas and implementing them is one of the 

most important, but also complex, tasks of the entrepreneur. The entrepreneur requires the 

ability to think creatively to find new solutions, as well as to anticipate future needs that will 

develop in society. Fang Zhao, in investigating the relationship between entrepreneurship and 

innovation, found that: entrepreneurship and innovation are positively related to each other and 

interact to help an organization to flourish; entrepreneurship and innovation are complementary, 

and a combination of the two is vital to organizational success and sustainability in today's 

dynamic and changing environment; entrepreneurship and innovation are not confined to the 

initial stages of a new venture - rather, they are dynamic and holistic processes in 

entrepreneurial and innovative organizations; and, organizational culture and management style 

are crucial factors affecting the development of entrepreneurial and innovation behavior in 

organizations4. 

Entrepreneurship is influenced by a variety of factors. Friederike Welte5 distinguishes 

between factors of influence at the ‘macro’ level (e.g. the political, juridical and economic 

framework, cultural norms, and religious traditions), at the ‘meso’ level (e.g. business 

associations, industry-specific practices and codes of conduct, standardization, and trade 

unions), and at the ‘micro’ level (e.g. personal beliefs and values, educational background, 

professional experience, and network support). 

Patricia P. McDougall and Benjamin M. Oviatt6 express the view that the scholarly field 

of international entrepreneurship examines and compares (across national borders) how, by 

whom, and with what effects these opportunities are acted upon. They note that the international 

entrepreneurship arena includes both the study of entrepreneurial activities that cross national 

borders and the comparison of domestic entrepreneurial activities in multiple countries. Their 

paper explores four fundamental issues: first and foremost, a reformulated definition of 

international entrepreneurship; second, several theoretical models and frameworks useful for 

the further development of international entrepreneurship; third, the important role of network 

theory; and fourth, learning theory and knowledge management for international 

entrepreneurship scholars. 

The empirical results presented by Ruta Aidis7 and others suggest that the interactions 

of various economic, institutional and transitional influences can affect female 

entrepreneurship. Though formal institutions such as rules and regulations allow for the 

possibility of female business development, informal institutions such as gendered norms and 

values that reflect the patriarchy observed during the Soviet era restrict women’s activities and 

their access to resources. The Soviet legacy of gender relations, the emergence of new national 

identities, and newly established international alliances (EU membership in the case of 

Lithuania) have all played a role in forming expectations for female entrepreneurs. 
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David Johnson, meanwhile, argues that entrepreneurial behavior can add significant 

value, and that innovation is an essential aspect of this process. Many people view innovation 

and entrepreneurship as vehicles for stimulating growth and development8. 

The concept of “innovation as an economic category” was introduced by Joseph 

Schumpeter9 when he identified entrepreneurs as “the individuals who carry them [the 

innovations] out”.  According to Schumpeter, the task of entrepreneurs is to reform and 

revolutionize the way of production through the implementation of inventions, and more 

generally through the use of new technologies for the production of new goods or former goods, 

but with a new method. Schumpeter believed that innovation and novelty are integral to 

entrepreneurship, and that they must be present in all business activities. When Schumpeter 

defined entrepreneurs as the drivers of innovation, the business was not as internationally 

complex as it is today. Globalization complicates the picture for entrepreneurs, as they are not 

only responsible for innovation but also for steering huge international organizations. 

According to Karol Sledzik, Schumpeter’s theoretical vision of the entrepreneur is 

different from that of his contemporaries, such as John Bates Clark, Frank William Taussig, 

Eugen Boehm-Bawerk, Friedrich von Wieser, Leon Walras and Alfred Marshall. These authors 

referred to Adam Smith’s recognition of entrepreneurs, but even more so to Richard Cantillon 

(who first used the term “entrepreneur”) and Jean Baptiste Say, who is credited for introducing 

the “character” of the entrepreneur to economic theory. In all these earlier theoretical concepts, 

an entrepreneur was simply the organizer and manager of production or trade- most often, an 

employer and owner of capital. Schumpeter’s definition of “entrepreneur”, on the other hand, 

has a functional character and pertains only those functions and activities related to innovation. 

At the same time, the entrepreneur may be a person who does not necessarily possess capital. 

In the context of the contemporary debate on entrepreneurship and economic development of 

capitalism, Schumpeter's “entrepreneur concept” gives banks - and the banking system - an 

opportunity to “implant” innovation within the economy10. 

It should be noted that any innovative activity can be entrepreneurial, whether searching 

for and testing new ideas, hunting for necessary resources, creating an enterprise, generating 

income, or deriving achieved satisfaction from an achieved result. International business based 

on the capacities taking benefits from the advantages of intercountry business operations. Thus, 

that is an acknowledgment that sales of a given product in another country, or establishment of 

manufacturing, providing services has greater advantages than they would have if doing 

business only in their home countries.  

Entrepreneurship was not popular as an economic category in the socialist countries. 

Even so, the Soviet Union was considered a fount of research and development in several 

politically important fields such as nuclear science, space exploration and the country managed 

to achieve a high level of literacy and education of the population. Primary and higher 

education, and medicine were “free” (paid from the state funds) and available to everyone. 

Concepts such as business, entrepreneurship, and commercial activities, however, were only 

used for describing foreign trade. If certain scientific discoveries, space exploration and military 

research laboratories were high-status endeavors, there was a corresponding indifference or 

disdain for business and entrepreneurship.  

The main challenge is to reveal the specific features of innovative entrepreneurship 

within CIS countries based on this post-soviet inheritance and its impact on innovation 

financing. Accordingly, the task is to conduct a general, analytical review of entrepreneurship 
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and innovation, including the role and place of international entrepreneurship in the CIS 

countries and answer the following questions: 

- How has the situation in R&D of the CIS countries changed following their 

independence? 

- What kind of innovation support structures were built in the CIS countries? 

- How have the framework conditions for businesses developed? 

- Who plays the main role in financing innovations and R&D? 

- What is the future of the cooperation among the CIS countries in R&D and 

innovations? 

The case studies qualitative approach was used to analyze R&D and entrepreneurship 

development in the CIS countries. Research statistical data were collected from the statistical 

materials presented in analytical and methodological bulletins of the EU and CIS countries, 

official government statistics and relevant scientific publications. 

The article is organized as follows:  

- "Introduction" provides the literature review on the topic, clarifies study objectives 

and presents the structure of the paper. 

- "Methods and results" chapter presents an overview of entrepreneurship and 

innovation developments in the CIS countries, key challenges to R&D and 

entrepreneurship in each country, and presents collected and processed data. 

- The concluding section discusses the research results and summarizes key findings. 

  

2. Methods and results 

 

To answer the proposed research was made mixed method approach. This paper encompasses 

collecting, analyzing and integrating quantitative and qualitative research. This approach is 

used because this integration provides a better understanding of the research problem. 

Entrepreneurship in the USSR was generally not welcome. From 1927, the Soviet 

government carried out a series of economic and administrative measures aimed at ousting 

private capital. Private trade, transportation of passengers and cargo, production of cloths and 

footwear were banned. This situation changed only after 1987 with the passage of law “On 

Individual Labor Activity”. There were also some unique peculiarities within the sphere of 

innovation. Under Brezhnev’s leadership, in 1974, the “rational proposal” status for 

“organizational and technical solutions” was rescinded, and the payment of performance-based 

bonuses was stopped. Copyright certificates were issued instead for inventions and “rational 

proposals”. Patents were issued for 15 years, and every year the recipient author had to pay a 

fee. Moreover, the patent owner did not have the right for remuneration provided for copyright 

certificates. Following the issuance of copyright certificates, the state took over the means of 

implementation, but the rate of implementation was very low, with most inventions collecting 

dust on the shelfs.  

After 1974, an additional source of income for scientists was provided through a one-

time merit pay in the amount of 20 to 200 rubles for one invention-but no more than 50 rubles 

was to be given to any individual person11. This meant that copyright certificates and 

implementation remained as state prerogatives, and that inventors could only count on a small, 

one-time cash reward. In most of the post-Soviet countries, large-scale innovations have been 

and continue to be carried out at the expense of the state. The “Soviet system” cultivated a 
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generation of scientists and innovators not adapted to the challenges and needs of market-based 

economies.  

How has the situation for the CIS countries changed following their independence? Each 

country has chosen its own development path in focusing on the market economy, 

entrepreneurship and innovation, and we will explore the evolution of entrepreneurship, 

international entrepreneurship, and innovation in the CIS countries more closely. 

In Kazakhstan, as elsewhere in the post-Soviet countries, the transition to the market 

economy occurred spontaneously. Economic policies were developed in a short time by a 

limited group of specialists and was based, mainly, on the experience of developed market 

countries. Price liberalization, the introduction of hard currency in foreign trade, tight monetary 

and fiscal policy of the state, privatization, and transition from a command to a market economy 

led to a period of a qualitatively new stage in the development of the Kazakh economy. Over 

the course of 26 years of independence to support small and medium-sized businesses, several 

dozens of decrees and laws have been issued to enhance the development of entrepreneurship 

and establish the innovation sector. The state is involved in innovation mainly through the 

DAMU Entrepreneurship Development Fund. In 2015 high –technology export was on the 

second place among CIS countries – 2.844 billion US $ (Chart 4).  Kazakhstan’s international 

business potential is quite high, as economic reforms, reconstruction of tax policy and customs 

legislation have led to increased interest from foreign entrepreneurs. In the sphere of innovation, 

the country lacks systematized experience, weight and influence, but there are some attractive 

possibilities. Several organizations, scientific schools and individual scientists inherited from 

the soviet time have carried out successful research efforts in high-tech and other breakthrough 

fields, such as nuclear physics, petrol chemistry and space technology. 

Following independence, Belarus has pursued structural reforms since 1995 along the 

lines of “market socialism”. Price fixing and control over the exchange rate expanded the role 

of state intervention in the management of private enterprises, and from 2005, the government 

renationalized many private companies. Companies were subjected to further duress through 

the changes in regulations, numerous stringent inspections, retroactive application of new 

regulations and laws, and the arrests of opposition businessmen. In 2006 however, significant 

steps were taken to improve the entrepreneurial climate with the implementation of more than 

380 proposals to improve the business climate. Also, the number of licensed activities and 

inspections by supervisory authorities has since been reduced.  

The inconsistency here is that market-based management assumes the mandatory 

presence of freely determined market prices, open competition, private property, and an 

effective system of entering and leaving the market. “Market-based management” cannot exist 

in a country in which about 80% of assets are owned by the state, and where government 

agencies redistribute almost 40% of GDP. Nevertheless, the economy of Belarus has a higher 

degree of openness, and its share of exports of goods and services in GDP exceeds 60%, even 

if most of Belarus’ trade turnover derives from the CIS countries.  

According to the International Monetary Fund, in 2015, Belarus’ share of GDP in the 

world economy fell to 0.07%. Belarus was also the world leader in inflation during the 1997–

2016 period, and the country entered the world’s ‘Top 10’ in terms of lowest rate of economic 

growth for the 2011–2016 period. Belarus’ economic policy adaptations to current crisis 

conditions have been slow and contradictory12. Even so, Belarusian entrepreneurs are making 

successful inroads into the EU. According to the State Tax Inspectorate under the Ministry of 

Finance of Lithuania (VMI), as of the first quarter of 2017, the 500 largest taxpayers of the 
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Baltic country included three companies with Belarus-based entrepreneurs and capital: of these 

three, the top position was held by Sodrugestvo Baltija, which transferred EUR 743,000 to the 

Lithuanian budget. Belarus has a network of 88 business support centers and 19 small business 

incubators that supports small and medium-sized businesses. These entities are located mostly 

in regional centers and large cities. 

The overwhelming share of Belarusian exports consists of products that have not 

undergone technological changes, which indicates the weak competitive position of the 

country’s innovative enterprises in foreign markets. The exported volume of innovative 

products in 2016 did, however, increase compared to the previous year13. Chart 1 below shows 

the higher trend in the structure of exports towards CIS countries. 

 

 
Chart 1: Share of shipped innovated products as a percentage of total exports 

 

Over these years of transition, the research institutes and enterprises of Belarus have 

accumulated experience in developing import-substituting technologies and in adapting foreign 

technologies to suit the country’s industrial structure - and in some areas, it has even developed 

the ability to carry out technological exports. A serious disadvantage of Belarus’ scientific 

research system is that innovative enterprises face high entry barriers to foreign markets due to 

the complexity and high cost of patenting inventions. Also, the financial tools for supporting 

innovation are underdeveloped. 

During its years of independence, Uzbekistan has managed to rebuild the national 

economy by establishing an automotive industry and developing its textile industry. In recent 

years, Uzbekistan has established a broad system of legal guarantees and privileges for foreign 

investors and has developed a holistic system of measures to stimulate the activities of 

enterprises with foreign investments. Uzbekistan’s national innovation system is in the initial 

stages of formation. Organizations that carry out scientific, technical and innovative projects at 

the expense of budget funds are exempt from VAT. Organizational work and project support 

are carried out at the regional level by eight territorial centers for innovation and technology 

transfer. In January 2017, the president mooted the possibility of establishing two innovative 

parks; and a draft decree was proposed this year on the establishment of pharmaceutical 

industrial zones - i.e. ‘Boysun-farm’, ‘Bostonlik-farm’, ‘Zaamin-farm’ and ‘Syrdarya-farm’. 

Other advances to date include three free economic zones: the ‘Navoi’ free industrial and 

economic zone, established in 2008; the ‘Angren’ special industrial zone in the Tashkent region, 

formed in 2012; and the ‘Djizak’ special industrial zone in central Uzbekistan, set up in 2013. 
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In the sphere of innovation, a market-based approach implies that scientific results will be 

transformed into competitive, high-technology products. However, as is evident from our 

assessment of the overall situation, there is, at present, no system in place to facilitate 

competitive innovation. The main reason for this is underdevelopment, which implies a lack of 

interaction between elements and mechanisms that form the basis of any innovation system. 

Even so, the means of ensuring that innovation can take place in an “innovation friendly” 

environment have yet to be improved. In practice, the current “innovation” system was built 

with tools and mechanisms that were applicable during the Soviet era. This being the case, 

Uzbekistan is not yet positioned to assert itself in terms of innovation. 

A similar situation regarding the development of entrepreneurship and the national 

innovation system is emerging in Tajikistan and Turkmenistan. As reported by “UNECE 

Innovation Performance Review”13, the Tajikistani Government should continue to strengthen 

the links between all the elements of its NIS and foreign partners to facilitate the transfer of 

knowledge and technology, and thereby to improve market access for innovative products from 

Tajikistani firms. Measures could include the further simplification of bureaucratic 

requirements and procedures regulating inward foreign direct investment, additional incentives, 

and decreased tax rates. Policymakers should also develop a comprehensive internationalization 

strategy for innovation, research, and education.  

According to official sources, Tajikistan has made great efforts to integrate itself into 

the world economy. The economic reforms carried out in recent years have brought significant 

results in terms of improving business and the investment environment. Institutional reform 

continues apace, real market-economy infrastructure is being formed, and government bodies 

are being reformed. To date, four free economic zones have been established in Tajikistan: 

‘Sughd’, ‘Panj’, ‘Dangara’ and ‘Ishkashim’. At the same time, no industrial parks or 

technoparks have been created on the territory of the Free Economic Zone (FEZ) of Tajikistan, 

nor are there any immediate plans for their establishment. The difficulties of assessing the 

potential of entrepreneurship and the national innovation system of Uzbekistan, Tajikistan, and 

Turkmenistan lies in the unreliability of information on these countries because of their closed 

nature. As a general indicator, one can distinguish economic dysfunctionality and inadequate 

reform processes. Comprehensive state control over trade and key enterprises, lack of a market 

economy, a non-competitive entrepreneurial segment, and high levels of migration of the 

population to neighboring countries are other factors to consider.  

After the collapse of the USSR, Turkmenistan was a “raw materials-producing 

appendage” with a poorly developed manufacturing industry. The mainstay of Turkmenistan’s 

economy at present is the fuel and energy complex, which brings vital foreign exchange 

earnings and external commodity turnover. The peculiarity of the Turkmen economy is 

determined by several factors: first is the availability of large reserves of natural resources; 

second, the country has a closed type of economy, as foreign investors are allowed in only to 

undertake difficult fields of production; third, Turkmenistan is geographically landlocked, 

which makes it difficult to promote domestically produced hydrocarbons on the world market. 

Until the end of 2009, Russia was the main exporter of Turkmen gas, through pipelines which 

it supplied to European markets. Despite its relative marginalization compared to other CIS 

countries, Turkmenistan has made notable developmental achievements in policy regulations 

regarding innovative development.  

After gaining independence, Kyrgyzstan proceeded to transition towards a democratic 

system of state administration, while also carrying out radical economic reforms. To date, the 
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economy of Kyrgyzstan does not have sufficient ability to overcome the consequences of 

negative processes in the world financial and commodity markets. The main problem is 

insufficiently developed competition in certain sectors of the economy. The current economic 

structure, focused mainly on agricultural production, extraction of mineral raw materials and 

conventional services, is neither innovative nor aimed at creating knowledge-oriented and 

technology-oriented industries.  

The initial stage in the formation of intellectual property in the Kyrgyz Republic was 

the implementation (until 2010) of the state program “Intellect”. The program resulted in the 

formation of a regulatory legal framework in the field of intellectual property and provided 

some legal protection of intellectual property. In addition, the “Concept for Scientific and 

Innovative Development to 2022” was designed to answer challenges in the field of innovative 

development by introducing a clear system of goals, priorities and state innovation policies. 

The first law “On a Free Economic Zone in Kyrgyzstan” was adopted in 1992, but nine 

subsequent changes to the law have failed to smooth its contradictions. There are four FEZs in 

the Kyrgyz Republic: ‘Bishkek’, ‘Karakol’, ‘Maimak’ and ‘Naryn’, but the established FEZ 

continues to function in an unsatisfactory manner. The new law “On Free Economic Zones of 

the Kyrgyz Republic” was signed in 2015 to improve the situation. The aim of the 

“Technopark” project, presented to authorities in May 2017, is to showcase industrial 

achievements in science and innovation in the FEZ.  

The crisis in the country’s innovative sector is due to the outflow of qualified specialists, 

a lack of financing for innovation, and limited R&D capacity. The peculiarity of the 

transitioning to innovative types of development in the Kyrgyz economy is that, with the 

strengthening of competition between enterprises and countries in the world market, 

Kyrgyzstan lacks modern mechanisms for implementing technological innovations in 

education, as well as for bringing them to market. There is also a definite lack of necessary 

infrastructure for the development of small-scale, innovative entrepreneurship. 

The main vector of Azerbaijan's development after independence was the creation of 

an economic system based on various forms of ownership, the transition to market relations and 

integration into the world economy. The development of Azerbaijan's economy can be 

provisionally divided into two main stages. The first, covering 1991 to 1995, was a period of 

uncertainty and the formation of a system of economic and legislative institutions; the second 

was a period of macroeconomic stability and dynamic economic development that began in 

1996 and lasted until the recent drop of oil prices. The large-scale economic recovery during 

the period before the oil sector crisis was due to the active use of the country's natural resource 

potential by developing new deposits and increasing energy sector production, attracting 

foreign direct investment, building oil and gas pipelines, and increasing the export of oil, oil 

products, and natural gas. In recent years, Azerbaijan has taken decisive steps towards 

developing non-oil industry, creating high-tech modern industries, and producing export-

oriented goods. A special role in this process is assigned to technoparks. The “State Program 

for the Development of Industry in Azerbaijan in 2015 - 2020” was approved in 2016, and the 

Sumgait Chemical Industrial Park and Balakhani Industrial Park for domestic wastes were 

established and launched within the past two years. Furthermore, the formation and launch of 

industrial parks in the cities of Ganja and Mingachevir is planned for the 2015 - 2018 period. 

For Azerbaijan to develop sustainably in the post-crisis period, the country needs to overcome 

both its high dependence on exports and its reliance on oil prices to balance the budget. 

Accelerating structural reforms, diversifying the national economy of Azerbaijan, improving 
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business conditions, expanding the tax base, attracting foreign investment in the non-oil sector, 

and strengthening the banking system remain priority areas for the country's development. 

Joint ventures began to be established in Ukraine in the second half of the 1980s during 

the Soviet period, and were most successful in 1992. At present, most of the country’s 

entrepreneurs specialize in exports, and opportunities to gain know-how and advanced 

technologies are few and far between. Oftentimes, joint ventures do not increase investment, 

but rather accumulate currency abroad, and this type of international cooperation is not yet an 

effective lever for developing the national economy.  

Ukraine set out on its path of independence almost 25 years ago with intellectual 

potential and significant opportunities for strong economic development. Obstacles, however, 

have stood in the way. Technological deterioration and structural imbalance of Ukraine’s 

industrial complexes have remained pressing problems for many years. The economic crisis 

and military operations in the Donbas have only exacerbated existing problems. Another 

drawback for innovative enterprise in Ukraine is its low level of commercialization, and the 

system of support and subsidies for innovations is poorly developed. Most developments are 

not suitably prepared for a venture mechanism, and there is a serious lack of market analysis. 

Business strategies and models are generally weak, and planning and budgeting tends to be 

poorly conceived.  

The positive news is that EU countries and international organizations are increasingly 

considering Ukraine as a future partner for innovation. For example, representatives from 

Vilnius Tech Park, a technology park in the Lithuanian capital, went to Kyiv in May 2017 to 

present new development opportunities to Ukrainian startup entrepreneurs. “Startups in Ukraine 

are ready to grow globally, and Vilnius is ready to become your gateway to the EU and the 

world,” the tech park delegation claimed. Under Ukraine’s current innovation policy, the 

government plans to exploit technological innovations in the pursuit of economic growth. The 

best evidence of Ukrainian potential is its high technology export in 2015 -1.387 billion US$ 

(chart 4). 

In 2009, the Cabinet of Ministers of Ukraine approved the Law on Science Parks. 

According to Myroslava Hladchenko14 “One of the compulsory criteria for research universities 

was the establishment of a science park. The expectation of the government was that in five 

years’ time universities will start to earn half of the amount that the state allocated to them 

annually for research. However, there were a lot of hurdles to be cleared before the science 

parks could function effectively. First of all, the government did not develop the mechanisms 

and conditions necessary for the development of knowledge transfer in the economy. Secondly, 

the tax system did not motivate business to participate in knowledge transfer. Thirdly, the 

legislative basis that protects intellectual property was rather weak.”  

Ukraine has strong research potential in aviation, biochemistry, crystallography, 

mathematical and computer modeling and metallurgy, among other fields. In 2002, the first 

Ukraine-China High-tech Park was founded in Jinan (Shandong province). Considering the 

economic and political processes taking place in Ukraine, it is obvious that it is possible to 

achieve short-term success in conditions of general economic backwardness only through a 

rapid leap in development. It has long been proven that countries with resource-based 

economies have low growth potential, and experience shows that such developmental leaps are 

possible only through innovation. Today, Ukraine has the intellectual potential and the support 

of developed countries around the world to achieve transformations across several areas, such 

as alternative energy, agriculture and innovation.  
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The preconditions for small business development in Moldova’s planned economy were 

set when several laws were adopted to create opportunities to legally engage in private business. 

The 1990s were characterized by an increase in the number of small enterprises that emerged 

in the wake of crises that left many citizens unemployed and without the means of livelihood, 

and it was then that national policies oriented towards small businesses and entrepreneurship 

began to take shape.  

In 2006, in Moldovan government, in cooperation with the private sector, examined at 

least 1,000 relevant laws and regulations, revised 200, and abolished 100 to provide more 

favorable conditions for entrepreneurship15.  

At present, the main forms of entrepreneurial activity are structured and regulated. The 

main focuses of state policy are to improve the business climate, to assist export-oriented and 

innovative enterprises, to develop international entrepreneurship and consolidate the business 

community, and to facilitate partnerships between enterprises and authorities. Shortly after 

Moldova joined the WTO in 2001, foreign trade increased and international standards were 

integrated into the production process. To date, agreements on free trade have been signed with 

the CIS and Eastern European countries. In addition, the Republic of Moldova is able to take 

advantage of the EU’s Generalised System of Preferences (GSP regulation) and trade 

preferences granted by states such as the United States and Japan. The Agency for Innovation 

and Technology Transfer (AITT), established in 2004, is the main center for coordination, 

stimulation, and implementation of innovation and technology transfer mechanisms.  

Moldova, according to the Global Innovation Index rankings for 201216, received an 

innovation efficiency index of more than ‘1’, claiming third place. Chart 2 illustrations 

Moldova’s innovation infrastructure, based on AITT website data. 

 

 
Chart 2: Moldovan innovation infrastructure 
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The “Valkanesh” Free Entrepreneurship Zones, established in 1998 and located at the 

junction of the three states of Moldova, Ukraine and Romania, provides an important link for 

maintaining mutually beneficial relations between the eastern and western countries. To support 

innovative business, the state, within the framework of the Academy of Sciences of Moldova, 

established the scientific and technology park “Academica” (2007), which is a 

multidisciplinary, financially sustainable and viable innovative infrastructure with universal 

specialization. The “Inagro” science and technology park (2008) specializes in the fields of 

ecology and intensive agriculture. Innovative incubator “Inovatorul” (2007) caters to universal 

specialization. “Micronanoteh” (2009) is a science and technology park specializing in 

microelectronics and nanotechnologies. The Nisporeni Business Incubator (2014) was 

established on the basis of the policy matrix of the sectoral support program “Economic 

Stimulation in the Countryside”, financed by the EU. In addition, Moldovan legislation permits 

the creation of techno parks of a combined type i.e. ‘virtual technology parks’. Moldovan 

innovation infrastructure is a clear proof that the Moldovan economy and society have the 

potential to create satisfactory innovative results, even in difficult economic conditions.  

Moldovan’s Research and Development Strategy was designed to create a stimulating 

environment for R&D and innovation-related activities in the country for the period 2014 - 

2020, and five general reform objectives were defined. The strategy will likely be monitored 

and evaluated against performance and output indicators, and will be adjusted after an external 

independent evaluation halfway through the implementation period17. One of the downsides of 

Moldova’s NIS is a lack of clearly defined mechanisms through which the educational system 

participates in innovation processes, while the powers of educational policy authorities in this 

field are also vaguely defined. 

         The Armenian economy is one of the few economies in the CIS countries that 

managed to double its GDP over 2000 - 2008 period. According to the “Global 

Competitiveness Report 2016–2017”19, Armenia rose to the third position, ranking 79th from 

138 countries, took 87th place in innovation (up 20 positions), 81st in improved business 

environment (up 16 positions), and 88th in terms of macroeconomic environment (dropping 

16 positions)18 . The Innovation Index, which comprises two broad categories - inputs to 

innovation (or, innovation capacity), and outputs of innovation, Armenian ranked 60th (see chart 

below).  
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Chart 3: Global Innovation Index rankings 2016 

 

According to the Enterprise Incubator Foundation (EIF), US-based companies 

Microsoft and IBM created the Microsoft Innovation Center and the Center for Innovative 

Solutions, respectively Another example of international cooperation is an Armenian-Indian 

‘center of excellence’ focusing on ICT. An Armenian national engineering laboratories project 

has been implemented by the Armenian government, the State Engineering University of 

Armenia, the Armenian Business Incubator from 2013. In 2001, the World Bank implemented 

the “Enterprise Incubator Fund”—a ‘one window’ venture for the ICT sector - for which USD 

7.6 million was allocated. The United Nations Development Program (UNDP) implemented 

the “Kolba Innovation Laboratory” project, from which 37 start-ups were launched.  

One of the weakest links in Armenia’s NIS is a lack of cooperation between science and 

production. The management structure is divided between the State Committee for Science and 

the Ministry of Economy, which in fact increases the disunity of these two subsectors and does 

nothing to promote the development of interrelations between them. On the other hand, in a 

number of areas, Armenia has a developed scientific base, the potential of which has yet to be 

realized (UNECE, 2014). Armenia falls in a group of countries facing significant challenges in 

promoting and archiving innovation, and for which innovation outperforms inputs.  

Among the CIS countries, Russia is perhaps the leader in terms of potential for 

international entrepreneurship and innovation. According to the World Bank data in 1995 high 

– technology export from Russia was 9.677 billions US$20. The main document that will 

determine state policy in the sphere of innovation until 2020 is the Strategy for Innovative 

Development. 
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Chart 4: High-technology exports (current US$) 

 

The key area of focus in terms of international cooperation is the creation of high-tech 

industries and research centers for international companies. To this end, international high-tech 

companies are involved in locating production facilities, research and engineering centers in 

the Skolkovo Innovation Center, and in science cities and special economic zones dedicated to 

technological innovation. The formation of the first wave of techno parks in Russia began in 

the late 1980s and early 1990s, but the techno parks at that time lacked real estate, developed 

infrastructure and trained management teams: as a rule, they were created as a structural unit of 

the university, and were not really functioning organizations that could spark innovative 

enterprises. According to the Association of clusters and technology parks for 2016 successfully 

operated 241 parks and 49 regional innovation cluster. The main problem of the Russian 

innovation system is that, because of transformational shocks, market equilibrium was 

established at an extremely low level and does not correspond with present-day accumulated 

intellectual and human resources. In addition, the national innovation system - which on one 

hand must represent a set of interrelated structures engaged in the production and 

commercialization scientific knowledge, and on the other hand a set of legal, financial and 

social institutions that support innovative processes - remains quite incomplete.  

A program was presented in 2009 to promote innovative cooperation among CIS 

countries by creating conditions favorable for increasing their global economic 

competitiveness. The program is designed to strengthen the transformation of countries into 

socially-oriented innovation economies21. The program has special significance for Russia 

because of recent international sanctions. 
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3. Conclusion 

 

It seems reasonable to conclude that the CIS countries inherited a large R&D sector from the 

Soviet times. These countries share a common historical and economic past, and while each 

country has made its own way towards social and economic development, all have achieved 

significant results in terms of improving the regulation of entrepreneurship and innovation. It 

should be noted that the CIS countries began practically with equal conditions, where business 

activity was practically banned and there was no legal and economic mechanism for regulating 

private property. The concept of innovation was not clearly defined, and investors who had the 

author's certificate in their hands had neither opportunity for implementation nor exclusive 

rights to their innovations, the prerogatives for which remained with the state.  The scientist 

could receive only a small material reward and recognition of the society.  

Innovation support structures have been established in nearly all CIS states, such as 

business incubators, business support centers and techno parks. Some of them exist only on 

paper or without even a web page, but there is at least evidence of an attempt to build a skeletal 

infrastructure. Tax incentives, optimized forms of tax reporting and reduced tax rates are also 

in place. To date, the state policies of CIS countries are aimed not only at developing 

entrepreneurship, but also at creating conditions for entering the international market. Despite 

some lingering political conflicts between the CIS countries, there are several attractive 

opportunities for cooperation and the development of entrepreneurship and innovation.  

Framework conditions for business R&D and innovation are different. In countries 

with a dictatorial regime, many programs exist "on paper". The participation of foreign 

investors is not welcome. Innovation and science are usually financed from the state budget. 

Financing of innovations in the private sector is insignificant. Science is mainly funded 

by grants from relevant ministries or international programs. The experience of the common 

past, when science was fully funded from the state budget as a specter wanders through the CIS 

countries. Despite all the institutions designed to help in the commercialization of innovations 

- there are very few real cases of success. Probably, the main reason for this is the lack of a final 

part - the market for the consumption of these innovations. Remains raw material orientated 

export, there is no significant manufacturing and a competitive market. Especially it is 

noticeable in the countries of Central Asia, where dictators do not allow to develop business, 

everything is divided into clans and belongs to the ruling family. Many scientists and 

businessmen prefer emigration. 

Innovative cooperation of the CIS countries is possible with the normal functioning 

of national innovation systems. Virtually every country has created and successfully operates 

technoparks, a system of commercialization of technologies is developing, infrastructure in the 

innovation sphere is developing. Joint tools are being created to integrate innovation into the 

international global system. Thus, in 2009, the International Innovation Center for Nano-

Technologies of the CIS was established. Its founders are 12 organizations from eight CIS 

countries, including academies of sciences, research centers, universities and business 

structures. The Interstate program for the innovative cooperation of the CIS member states for 

the period until 2020 is being successfully implemented. In the complex of organizational and 

economic problems of innovative development of the economies of the CIS, three main groups 

can be distinguished: 

- the problem of reconciling different needs and interests; 

- technological problems; 
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- systemic issues 

In addressing the issue of organizational and economic problems of innovative 

development, it is necessary to highlight the transformation of the roles of science, business, 

government and society in their mutual relations, which should contribute to their real inclusion 

in the technological development of the economy. At the same time, they have inherited the 

Soviet approach towards financing innovation and inventors support. Science must acquire an 

innovative focus and the business - role of an active participant in innovation. This program is 

an instrument to the achievement of national strategic goals of economic development basis of 

taking advantage with created unique innovation space of the CIS members and uniting efforts 

in priority areas of scientific and technical activities, including the commercialization of its 

results. Innovative cooperation also involves the prevalence of economic, scientific, 

humanitarian relations. However, there was an obvious presence of political moments 

connected with the reluctance of the CIS countries to be in secondary roles in relation to Russia, 

occupying one of the foremost positions on innovative development within the CIS. Innovative 

cooperation is hampered by the same factors that negatively affect the integration of the CIS as 

a whole. It can be assumed that the Customs Union countries will seek the cooperation toward 

close innovative entrepreneurship. 
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AZ ÁLLÁSBIZTONSÁG ÉS AZ ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁS A 

MAGYAR ÉS AZ EURÓPAI SZABÁLYOZÁSBAN   
 

JOB SECURITY AND ATYPICAL FORMS OF EMPLOYMENT IN THE HUNGARIAN 

AND EUROPEAN LEGISLATION 

 

ABSTRACT 
 

The present study carries out an examination of the Hungarian and European legislation from the 

perspective of job security. Through the presentation I focus my analysis on the external layer of job 

security, thus on the legal and institutional system which is proportionate to the economic circumstances 

and what is aiming at maintaining the employment. In this regard I present my examination of the main 

features of the rules and regulations concerning the termination of the employment relationship and the 

ones aiming to maintain it. During my analysis I keep special focus on the changes accompanying the 

economic crisis and on the rules concerning the employment of young workers and employees with 

family and little children and nonetheless on how atypical forms of employment might help to maintain 

job security. In the presentation I also examine the Hungarian laws from the perspective of job security 

and the application thereof. In this regards the subject of my examination is the analysis of the atypical 

forms of employment helping job security and how such forms of employment developed in the past 

and developing further in the present days. In my study I also refer to the legislative solutions – and 

applied by other countries, but unknown to the Hungarian national legislation – aiming to maintain job 

security as well as to enhance the adaptation to international and European norms, economic 

circumstances and the need of the employers.   

 

  

1. Bevezető 

 

A tanulmány elején szükséges az állásbiztonság fogalmának körülírása a vizsgálódás 

szempontjának tisztázásához. Az állásbiztonság az európai munkajogi irodalomban elfogadott 

definíció szerint a „common floor of rights” vagyis a jogok közösségi minimumszintjének része. 

A common floor of rights alapján minden munkavégzésre irányuló tevékenységet végző 

személyt – függetlenül jogviszonyuk jellegétől - védelem illet meg.  

Az állásbiztonság a munkához való jogból, mint alapjogból vezethető le, annak egyik 

oldala, tételes jogi megjelenése, s mint ilyen, egyúttal a munkajogi jogviszony keretében a 

munkavállalót megillető jogok biztosításának is minimális garanciája.1 

Az állásbiztonság egy olyan jogi intézményrendszer, melynek jellemzője a munkaviszony 

megtartását garantáló, a gazdasági körülményekhez érdekarányosan alkalmazkodó 

szabályozás. Az érdekarányosítás követelménye a jogi szabályozással szemben azt a kettős 

igényt támasztja, hogy míg a gyengébb pozíciójú munkavállaló az állását stabilnak tudhassa, a 

munkáltatóknak is legyen a lehetőségük az érdekeik és gazdasági helyzetük által megkövetelt 

munkaerő mennyiségnek megfelelő létszám kialakítására.2 

                                                           
30 dr. Sütő Krisztina Erika Ph. D.-hallgató, Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar, 

Jogtudományi Doktori Iskola 
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Az állás biztonságáról kétféle értelemben lehet szó, beszélhetünk belső és külső 

biztonságról. A tanulmány az állás biztonságának külső oldalának szempontjából vizsgálódik, 

azaz azon szabályokat veszi vizsgálat alá, amelyek a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó 

jogszabályi környezetet alkotják, és főként az állásbiztonság elősegítése irányába hatnak.    

 

2. Az állásbiztonság alapjai 

 

Az állásbiztonság alapjai az alábbi három pillérben határozhatóak meg:  

1. A munkaviszony megszüntetésének ésszerű indokhoz és meghatározott eljáráshoz 

(formához) kötése.  

2. Egyes – sérülékeny helyzetű – munkaerő-piaci csoportok fokozott védelme. 

3. A megszüntetést szabályozó jogi normák hatékony kikényszerítése.  

Egységes a felfogás abban, hogy az állásbiztonság hatékonyan úgy garantálható, ha 

jelentőségteljes szankciót helyez kilátásba a jogszabály a szabályok megsértésének esetére, 

ugyanakkor országonként eltérőek lehetnek az ésszerű indok kritériumai, a munkaviszony 

megszüntetésére irányuló eljárás módja, és szintén eltéréseket mutathat a többlet-védelemben 

részesülő személyek köre. Nem kétséges, hogy ha nincs a munkáltatóra visszatartó hatást 

gyakorló, hatékony jogkövetkezménye a jogellenes munkaviszony megszüntetésnek, az állás 

biztonsága kevéssé garantálható. 

Az állandó gazdasági változások és a technológiai fejlődés, a termelés és az 

információáramlás technikai fejlődésének haladása folyamatos változásra és a változó 

körülményekhez való állandó alkalmazkodásra kényszeríti mind a munkavállalókat mind pedig 

a munkaadókat. A technikai fejlődés, az innováció, a számítógépek, az internet és az egyre 

modernebb és mobilabb infokommunikációs eszközök elterjedése és egyre széleskörűbb 

használata folyamatosan átalakítja a munkavégzés körülményeit és módját, és akár csökkenti a 

humán erőforrásra vonatkozó igényt bizonyos ágazatokban.  

A piaci szereplők állandó és egyre erőteljesebb, nemzetközi szintű versenyzése magával 

hozza a fennálló munkaviszonyokban rendkívüli munkavégzés szükségességét, a 

munkavégzési folyamatok átalakulását, a munkáltatók foglalkoztatási szükségleteinek 

változását, és ebből eredően az újabb és újabb atipikus foglalkoztatási viszonyok szükségszerű 

létrejöttét.  

Megjegyzendő, hogy a munkajogviszonyok egyre rugalmasabbá válása és a 

foglalkoztatási formák egyre változó és szabályozatlan formáinak létrejötte egyre fokozódó 

mértékben telepítenek át olyan kockázatokat a munkavállalókra, amelyek alapvetően a 

munkáltatókat terhelték és hagyományosan kellene, hogy terheljék3, legyen szó a 

munkakörülményekről vagy akár a munkaidő beosztásáról.  

 

Ebből arra következtethetünk, hogy 2 fő intézkedési, szabályozási szükséglet mutatkozik a 

globalizáció következtében:  

1./ a globalizáció, a technikai fejlődés következményeként jelentkező munkaviszony 

megszüntetések hatásának orvoslása mind egyéni mind társadalmi szinten,4 

2./ a meglévő munkaviszonyok feltételeinek javítása, komfortosabbá tétele, illetve a 

foglalkoztatás formáinak bővítése és azok szabályozásának kialakítása a munkáltatók és a 

munkavállalók igényeihez igazodóan.  
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3. Az Európai Unió céljai 2020-ig 

 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) a 145. cikkben határozza meg, hogy 

a tagállamok összehangolt stratégia kialakítására törekednek a képzett, alkalmazkodni képes 

munkaerő és a gazdasági változásokra reagálni képes munkaerőpiacok fejlesztése érdekében. 

A 147. cikk (2) bekezdése pedig a foglalkoztatás magas szintjét az uniós politikák 

figyelembeveendő célkitűzéseként határozza meg.  

Az EUMSz. a szociálpolitikáról szóló cím alatt a 151. cikkben az Unió és a tagállamok 

közös célkitűzéseként jeleníti meg többek között a foglalkoztatás, az élet- és 

munkakörülmények javítását a tartósan magas foglalkoztatás érdekében. 

Ezek megvalósítása érdekében az 53. cikk (1) bekezdése az Unió kötelezettségeként 

határozza mega a tagállamok tevékenységeinek támogatását és kiegészítését több területen, így 

a d) pont szerint a munkavállalók munkaviszonyuk megszűnése esetén való védelmében.  

1997-ben született meg az Európai Foglalkoztatási Stratégia, mely a tagállamok 

megállapodását tartalmazza a közös foglalkoztatáspolitikai célkitűzések és értékek 

kidolgozásáról. Ez mostanra az Európa 2020 stratégia részévé vált.  

2006-ban az Európai Bizottsága a Zöld Könyvben5 rögzítette, hogy az európai 

munkaerőpiacoknak megoldandó kihívása, hogy „a nagyobb rugalmasságot a biztonság 

maximalizálásával kell ötvözniük”6 

2007-ben pedig az Európai Bizottság „A rugalmas biztonság közös elveinek kidolgozása 

felé: több és jobb munkahely a rugalmasságon és biztonságon keresztül” című Közleményében 

megerősítette azt a lisszaboni célkitűzést, hogy több és jobb munkahely teremtésére kell 

törekednie a tagállamoknak. 

Az Európai Bizottság Közleménye azonban a biztonságot nem az állásbiztonságra való 

törekvésként értelmezi, hanem a foglalkoztatás-biztonságra utal. Ez utóbbi pedig nem a 

meglévő állás védelmét jelenti, hanem azt, hogy a munkavállaló – ha meg is szűnik a 

foglalkoztatásra irányuló jogviszonya – könnyen és gyorsan találhat magának új munkahelyet, 

mivel alkalmazkodóképessége, és széleskörű ismeretei és tudása révén ez nem okoz számára 

nehézséget. 

A Közlemény az OECD elemzéseire hivatkozva azt állapította meg, hogy a szigorú 

védelmi szabályok bár csökkentik az elbocsátást, de visszavetik a munkanélküliségből a 

foglalkoztatásba való átlépés arányát, e körben különösen negatív hatást gyakorol a fiatalok, 

nők, idősebb munkavállalók illetve tartósan munkanélküliek csoportjára.7  

Változatlan álláspontom, hogy ezen csoportok érdekeivel nem lehet ellentétes az 

állásbiztonságra való törekvés, ahogyan a rugalmasság jegyében létrejövő új munkavégzési 

formákkal sem. Ezen csoportok munkaerőpiacra történő belépésének elősegítése nem járhat 

azzal, hogy a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyokban álló munkavállalók munkaviszonya 

megtartásának jogszabályi biztosítékai csökkentésre kerüljenek.  

Ezt elősegítheti, ha olyan, a munkáltatókat ösztönző kedvezmények illetve programok 

kerülnek meghirdetésre, illetve olyan atipikus foglalkoztatási formák jönnek létre, amelyek 

elősegítik, hogy a munkáltatók ezen csoportok közül is megkülönböztetés nélkül 

választhassanak munkavállalót. (pl. hosszú távú gyakornoki programok támogatása) 

A flexicurity, vagyis a rugalmas biztonság négy szakpolitikai összetevője8 közül az egész 

életen át tartó tanulás az, amelynek biztosításában és előmozdításában tevékenyen részt tudnak 

venni a munkáltatók is. Azonban erre ösztönözni kell őket, melyre alkalmasak lehetnek például 

adózási szabályokban megjelenő kedvezmények. Ez a munkáltatók, a munkavállalók és az 
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államok közös érdeke. Ennek oka, hogy képzett és a munkaerőpiacon versenyképes, naprakész 

tudással rendelkező munkavállalók - munkaviszonyuk megszűnése esetén - hamar és 

könnyebben tudnak új munkaviszonyt létesíteni, ebből következően kevésbé veszik igénybe a 

munkanélküliség esetén járó szociális juttatásokat és vélhetően kisebb eséllyel indítanak pert a 

volt munkáltatójuk ellen.  

2010-ben az EU versenyképességének növekedése érdekében megszületett az Európa 

2020 stratégia, melynek célja a tudáson és innováción alapuló reformokat végrehajtani. 2020 

év végéig bezárólag 5 cél került kitűzésre, melyek közül az egyik az, hogy a 20-64 évesek 

körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot.  

 

4.Az atipikus foglalkoztatási formák az Európai Unióban 

 

A következőkben ismertetetem az Európai Unió Tanácsának, az Európai Parlamentnek és az az 

Európai Szociális és Gazdasági Bizottságnak különböző állásfoglalásait és véleményeit, 

melyek alapján nyomon követhetők az atipikus foglalkoztatási viszonyok változásai és az ahhoz 

kapcsolódóan megjelenő szabályozási feladatok.  

Az Európai Unió intézményei is érintőlegesen, de már több alkalommal foglalkoztak az 

atipikus munkaviszonyok egyre újabb és újabb formáival illetve látótérbe kerültek különböző 

kiemelt feladatok, pl. a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása kapcsán.  

2007.-ben jelent meg az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (a továbbiakban: 

EGSZB) véleménye9, mely az EGSZB saját kezdeményezésű véleménnyé alakított tájékoztató 

jelentése. Ebben az EGSZB megállapítja, hogy bár a munkaviszonyok többsége Európa szerte 

tipikus munkaviszony, a foglalkoztatás mértékének növekedése főleg a nők esetében 

legnagyobb részben a részmunkaidős munkaviszonyok számának növekedéséből adódik. 

Megállapítja azt is, hogy az idősebb korú munkavállalók esetében még mindig hiányoznak a 

megfelelő munkahelyek és azt is, hogy az atipikus foglalkoztatási formák, tehát a nem 

szabványos foglalkoztatási formák legnagyobb részt a fiatalok körében növekednek. Ehhez 

kapcsolódóan egyúttal azt is megállapította, hogy ezen foglalkoztatási formák közül több nem 

megfelelően biztosított jogi és szociális szempontból. A véleményben az EGSZB felszólítja a 

jogalkotókat arra, hogy a jövőben nagyobb jelentőséget kell tulajdonítani a fiatalok munkaerő-

piaci beilleszkedését segítő intézkedéseknek, melyekkel olyan első munkahelyek 

megszerzéséhez kell hozzásegíteni a fiatalokat, amelyek a jövőre nézve is stabil kilátásokat 

biztosítanak.  

Megfogalmazza továbbá az EGSZ nagy jelentőségű feladatként azt is, hogy a 

munkaerőpiac biztonságát akként kell növelni, hogy a munkanélkülieknek ne kelljen olyan 

biztosítás nélküli állásokat elfogadniuk, amelyek számukra hátrányosak. Fontosnak tartja 

továbbá az EGSZB azt is, hogy a munka és a család összeegyeztethetőségét szem előtt tartava 

szülessenek olyan intézkedések, amelyek megakadályozzák a munkaerőpiac nemi alapon 

történő szegmentálódását, így például gyermekfelügyeleti intézmények létrehozásával.  

Emellett egy nagyon lényeges jogot is megfogalmaz az EGSZB, mint a jövőben szem 

előtt tartandó értéket; a munkaerőpiacra lépés, a munkaerőpiacra visszalépés jogát, és a 

munkaerőpiacon maradást. Ehhez kapcsolódóan külön feladat azon személyeknek a segítése, 

akiket valamilyen gondozási kötelezettség terhel, és ez akadályozza a munkaerőpiacra történő 

belépésüket vagy visszalépésüket, esetleg ottmaradásukat.  Megfogalmazza továbbá azt is, 

hogy az édesapáknak sokkal nagyobb mértékű részvételét kell ösztönözni a gyermekgondozási 

feladatokban is.  
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Ehhez kapcsolódóan felhívja a figyelmet az EGSZB arra is, hogy ezek megvalósításához 

olyan, a vállalatokat ösztönző, illetve támogató lehetőségeknek a kiépítése, melyek által 

nagyobb számban fognak alkalmazni fiatalokat, illetve olyan idősebb munkavállalókat, akik 

valamilyen nehézséggel küzdenek a munkaerőpiacon.  

AZ EGSZB ebben a véleményben a helyzetfelismerés körében megállapította, hogy még 

mindig általánosnak mondható a tipikus munkaviszony az Európai Unióban, azonban az 

atipikus foglalkoztatási viszonyok egyre erőteljesebb térnyerése tapasztalható. Nő a határozott 

idejű foglalkoztatás a fiatalok körében, nem elhanyagolható mértékben terjednek el a megbízási 

szerződések, az ideiglenes munkavégzés és a látszólagosan önálló munkavégzési formák. 

Ennek hátránya, hogy a társadalombiztosítás nem minden foglalkoztatási formánál magától 

értetődő és biztosított, valamint bizonytalan foglalkoztatást eredményez.  

Erre vonatkozóan azt állapította meg, hogy ezek a foglalkoztatási formák csak akkor 

jelenthetnek egy szükségszerű átmenetet a tipikus foglalkoztatást nyújtó munkaerőpiac felé, ha 

önszántukból választották ezen atipikus formákat a munkavállalók, és társadalombiztosításuk 

biztosított.  

Alapvető feladatnak tekinti az EGSZB, hogy a fiataloknak olyan jövőképet biztosítson az 

Európai Unió, amely a bizonytalan foglalkoztatási körülményeken jóval túlmutat, ennek 

fontossága abban is rejlik, hogy a fiatal munkavállalóknak az anyagi, gazdasági körülményei 

számottevően befolyásolják a családalapítási törekvéseiket.  

Pozitív példaként említi Németországot, Ausztriát, Hollandiát, ahol gyakorlat közeli, 

olyan képzési rendszereket kombináltak iskolai szakképzésekkel, melyek a vállalatok igényein 

alapulnak, és ezek kiszolgálására képezik ki a fiatalokat. Ezek pedig egyelőre bevált 

modelleknek bizonyultak, és ezen képzési módszerek biztosabb jövőképet tudnak a fiatalok elé 

vetíteni, hiszen stabilabb munkahelyeket kínálnak.  

Az EGSZB részletesen foglalkozik a részmunkaidős foglalkoztatás kérdésével, azonban 

nagyon fontos megjegyezni, hogy ezt is csak akkor tartja elfogadható formának az atipikus 

foglalkoztatási formák körében, hogyha szabad döntésnek az eredménye és a jövedelmi 

viszonyokat és a további munkaerő-piaci esélyeket hátrányosan nem befolyásolja. Ehhez 

kapcsolódóan az EGSZB a nőket hátrányos helyzetbe hozó részmunkaidős foglalkoztatás 

felszámolásának egyik legfőbb megoldási pontjaként azt látja, hogyha a biztosítatlan 

részmunkaidős foglalkoztatás leépítésre kerül és a részmunkaidős foglalkoztatáshoz való jog 

kiterjesztésre kerül azok számára, akik vissza szeretnének térni majd később a teljes 

munkaidőhöz.10 Az integrációs hiányok megszüntetésére pedig a vállalati továbbképzési 

programokat ajánlja.  

Az Európai Parlament az atipikus szerződések és a foglalkoztatási pályák megóvása 

témakörében 2011-ben adott ki egy állásfoglalást11, melyben hosszasan foglalkozott az atipikus 

szerződésekkel is és rögzítette, hogy a munkaerőpiacon meglévő szerződéses formák egyre 

változatosabbak, azonban lényeges, hogy a sokféleség mellett a kivívott munkajogok védelme 

is megtartásra kerüljön. 

Arra szólította fel az Európai Parlament ezen állásfoglalásában az Európai Bizottságot és 

a tagállamokat, hogy ismerjék el a munkaerőpiacra való belépés egyik formájaként a független 

és szabadúszó munkavállalók egyedi helyzetét, támogassák azt. Láthatóan ennek alkalmazása 

elterjedőben van a fiatalok és a nők körében, valamint a nyugdíjba történő átmenet idején.  

A Parlament szerint ezen foglalkoztatási formákat úgy kell tekinteni, mintha mikro 

vállalkozások egy-egy egyedi változata lenne és ezen munkavégzési formák folytatásának 

megkönnyítése érdekében szükséges a szabályozási terhek csökkentése.  
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Ennek egyik indoka, hogy ezzel lehetne ezeket a független munkavállalókat arra, hogy 

növeljék a már meglévő, független szabadúszó vállalkozásokat. (Felmerül a kérdés, hogy ezen 

a független szabadúszó személyeket lehet-e a fogalom szorosan vett értelmében 

munkavállalónak nevezni.) 

Kiemeli az Európai Parlament, hogy szükséges ezen személyeknek, de minden 

munkavállalónak a foglalkoztatási helyzetétől függetlenül bizonyos alapvető jogokat 

biztosítani, és kitér arra is, hogy a tipikus foglalkoztatási formákban munkát végző személyek 

védelmét ki kell terjeszteni, rendes munkaviszonyok megteremtésére kell törekedni és tisztázni 

kell az atipikus munkavállalóknak az alkalmazotti helyzetét.  

Az Európai Parlament is kitért a munka és a magánélet összeegyeztethetőségének 

problémájára, és felszólította a Tanácsot és a tagállamokat, hogy rugalmas munkafeltételek (pl. 

szabadság, rugalmas munkaidő, részmunkaidő, távmunka alkalmazásával) támogassák a 

gondozást végző személyeket a munkahelyeiken. Minden tagállamnak kötelessége lehetővé 

tenni ezen személyeknek is, hogy fizetett munkában maradhassanak, illetve abba 

visszatérhessenek.  

Az Európai Parlament is kiemelte, hogy az atipikus foglalkoztatási formák fontos nemi 

és generációk közti dimenzióval rendelkeznek, mivel főként a nők, az idősebbek és a fiatalok 

vesznek részt ezen foglalkoztatási formákban és fel is szólította a tagállamokat, hogy biztosítsák 

a részmunkaidős foglalkoztatásról szóló 97/81/EK irányelv és a határozott ideig tartó 

munkaviszonyról szóló 1999/70/EK irányelv végrehajtását minél hatékonyabb módon. 

Hangsúlyozta azt is, hogy a foglalkoztatások közötti átmenet a képzés és az egész életen át tartó 

tanulás megvalósítása révén könnyíthető meg.  

Az Európai Parlament jelentőséget tulajdonít annak is, hogy az atipikus foglalkoztatási 

viszonyok esetén is szerződésben biztosított legyen a munkavállaló képzéshez való joga. Az 

állásfoglalásból az is kiolvasható, hogy a Parlament alapvetően az atipikus foglalkoztatást 

instabil, bizonytalan, és a társadalombiztosítás által kevésbé védett és az egész életen át tartó 

tanulásra korlátozottabb lehetőséget, illetve jogokat biztosító munkának tekinti, de leszögezi 

azt is, hogy az atipikus foglalkoztatásnak nem minden formája ilyen és ezen következmények 

gyakran kizárólag csak a szerződéses megállapodások hiányosságainak a következményei. 

Ebből következően kiemelt jelentősége van álláspontom szerint az atipikus foglalkoztatási 

formákban való munkavégzés esetén a munkaszerződésben foglalt rendelkezéseknek és azok 

felek általi megtárgyalásának.  

Kiemeli, hogy álláspontja szerint a munka és a magánélet összeegyeztetésére a tipikus 

foglalkoztatás megújítása vezethet, így például általános normaként az állandó szerződések 

rövidebb munkaidővel, illetve részletes normák kidolgozása a részmunkaidős foglalkoztatásra. 

Célként jelöli meg olyan szabályozási környezet kialakítását, amelyben részmunkaidős és teljes 

munkaidős foglalkoztatás esetén is egyenlőnek kell lennie a munkavállalóknak a képzéshez, az 

egész életen át való tanuláshoz való jog illetve a karrierlehetőségek és a szociális védelem 

szempontjából.   

Az Európai Unió Tanácsa (továbbiakban: Tanács) a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira 

vonatkozó 2015. évi iránymutatásairól szóló határozatának12 mellékletében foglalta össze 

iránymutatásait, melyek azonban nem csak az atipikus foglalkoztatás szempontjából 

relevánsak, azonban röviden megemlítem ezeket is. A munkaerő-kereslet fellendítése 

érdekében a Tanács szerint szükséges az adóterheket áthelyezni egyén adóztatási forrásokra, 

amelyek kevésbé akadályozzák a foglalkoztatást, amellett, hogy a szociális védelemhez 

szükséges bevételeket megóvják. A munkaerő-kínálat növelése érdekében a megfelelő tudás, 
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készség és kompetencia kínálat révén kell a tagállamoknak előmozdítaniuk a 

foglalkoztathatóságot és a termelékenységet, melyhez egyértelműen szükségesek beruházások 

az oktatási és a képzési rendszer fejlesztéséhez, hogy azok eredményességét a humán erőforrás 

készség és kompetenciafejlesztésében elősegítsék. Ez szükséges ahhoz is, hogy az egyre inkább 

digitalizálódó és technológiai változásoknak kitett munkaerőpiac igényeivel lépést tudjanak 

tartani a munkavállalók is. Kiemeli a Tanács azt is, hogy a tagállamoknak a munka alapú 

tanulási rendszereket kellene ösztönözniük, így például a duális oktatást, és a szakképzés 

minősége is javításra szorul.  

Természetesen nem csak a munkaerő-keresletet és kínálatot kell javítani, hanem a 

munkaerőpiacok működését is, melyre a Tanács azt javasolja, hogy foglalkoztatás védelmi 

szabályok és a munkajog, illetve intézmények segítségül hívásával megfelelő „munkaerő 

felvételi környezetet kell teremteni”.13 Ezen 7. iránymutatásában a Tanács rögzíti, hogy 

minőségi munkahelyekre van szükség, ezek pedig olyanok, amelyekben a képzési lehetőségek, 

a munkaszervezés, a társadalmi-gazdasági biztonság és a magánélettel való 

összeegyeztethetőség is garantált. Ehhez elengedhetetlen az állami foglalkoztatási 

szolgáltatások a lehető leghatékonyabb működése.  

Az atipikus munkaviszonyok további folyamatos változásai az EGSZB-t újabb feltáró 

vélemény14 elkészítésére ösztönözték, mely 2016-ban jelent meg. Nem vitatható, hogy a 

társadalombiztosítási rendszerekre és a munkajogra a technológiai fejlődés jelentős hatással 

van, újfajta jellemzőkkel bíró jogviszonyok tudnak az egyre inkább digitalizálódó és magas 

szintű technológiával működő gazdasági körülmények között létrejönni és ez együtt jár annak 

előnyei mellett annak kihívásnak tekintendő nehézségeivel. Az Európai Unió feladata az 

EGSZB idézett véleménye szerint a fenntartható és versenyképes szociális piacgazdaság 

fenntartása érdekében az innováció, a technológiai fejlődés és a kreativitás ösztönzése. A 

digitalizáció térnyerésének hatására szükségessé vált a tisztességes digitális gazdaság 

létrehozása a munkavállalók és bármely méretű és ágazatbeli vállalat számára és együtt jár 

természetszerűleg a digitális készségek fejlesztésének szükségességével is.  

Még 2016-ban, amikor ez a feltáró vélemény készült, nem voltak pontos adatok arra, hogy 

a munkaidőt nem rögzíti, igény szerinti szerződések, mint új foglalkoztatási formák mely 

ágatokban és milyen mértékben terjedtek el, azonban ezen új, modernebb és szabályozatlanabb 

foglalkoztatási formák az EGSZB szerint lehetőséget nyújtanak új munkalehetőségek 

létrehozására, fokozott rugalmasságok nyújtva a munkaviszonyban szereplő mindkét fél 

számára oly módon, hogy a munkavállalók nagyobb autonómiát élvezzenek és a munkavállalók 

igényeihez a munkahelyen jobban és könnyebben tudnak alkalmazni. Ehhez fontos azonban a 

digitális készségfejlesztés a munkavállalók oldaláról, ahogyan az innovatív munkamódszerek 

kifejlesztése is.  

Megjelentek olyan új fogalmak is, mint pl. a repülési idős szerződések, mini állások, 

portfóliómunkák, munkakör megosztási megállapodások, melyek magukkal hozzák ezen 

állásokat kiközvetítő cégek létrejöttét is, vagy azokat az online platformokat, ahol a 

munkavállalók tudásukat, munkájukat áruba tudják bocsátani.  

Az EGSZB álláspontja szerint ezek a munkavégzési formák mégsem felelnek meg az 

igazi önfoglalkoztatás fogalmának, hiába tűnnek annak. Ezek tulajdonképpen függő helyzetben 

lévő önfoglalkoztatók. 

Az internetnek a lakosság legnagyobb része számára elérhetővé válása lehetőséget ad 

arra, hogy elméletileg bárhol és bármikor kapcsolatba lehessen lépni a munkavégzésre 

jelentkező személyekkel, amely az ún. nomád munka további terjedéséhez vezet. Ez előnyös 
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lehet a munkavállalóknak abból a szempontból, hogy saját maguk oszthatják be munkaidejüket 

és határozhatják meg a munkavégzésük helyét, azonban kizárólag akkor, ha mindkét fél érdekei 

egyformán figyelembevételre kerülnek.  

Itt kell megjegyeznem, hogy ezen nomád munkavégzési formák végzéséhez azonban 

nagyfokú munkavállalói tudatosság is szükséges, mégpedig azért, mert ez a típusú, meg nem 

határozott munkaidőben végzett munka az önkizsákmányolásuk egyik formájává is válhat, 

hiszen észrevétlenül összemosódhat a munkaidő és a magánéletre fordítandó idő. Ezért fontos 

a kikapcsoláshoz való jog. Ezen új foglalkoztatási formák szabályozásának kidolgozásánál 

figyelemmel kell arra az EGSZB véleménye szerint, hogy az eltérő státuszú munkavállalók 

között ne teremtsenek ezek a szabályozási eltérési lehetőségek egyenlőtlenségeket a jogok és 

bérezés területén. 

Megjelentek további atipikus foglalkoztatási formák is, így a teljesség igénye nélkül 

például a casual work, az on-call working vagy zero hours work.  

A casual work a gyakorlatban kiforrott fogalommal rendelkezik, eszerint pedig olyan 

szabálytalan, időszakos munkavégzés, amely nem jár a további foglalkoztatás elvárásával egyik 

fél részéről sem. 15 

Az on call working vagy zero hours work olyan munkaviszonyt takar, amely esetén a 

munkavállalónak nincs előre meghatározott, teljesítendő munkaideje, azonban rendelkezésre 

kell állnia, amikor a munkáltatónak szüksége van munkájára.16 Ez azonban nem azonos a 

készenléttel, mivel az on call working esetén nem tervezhető előre, hogy mikor lesz szükség a 

munkavállaló munkájára, míg a készenlét esetén határozott ezen időtartam.   

Tekintettel arra, hogy ezek az állásbiztonságot nem szolgálják, ezekre részletesebben nem 

térek ki. 

A legújabb atipikus munkavégzési forma a crowdworking, melynek keretében internetes, 

online felületeken, platformokon bocsátják áruba a magasan képzett szakemberek tudásukat és 

munkájukat, kisebb vagy nagyobb, távolról elvégezhető feladatok teljesítésére. 

Fentiek alapján megállapítható, hogy az újabb atipikus foglalkoztatási formák jogi 

szabályozási háttere megalkotásának a jogalkotóra háruló feladata mellett a munkavállalókra is 

egyre nagyobb felelősség hárul az új atipikus formák választása esetén a pályájuk hosszú távú 

fenntartása érekében, hiszen ezen önfoglalkoztatáshoz közelítő munkavégzési formákban 

egyelőre a munkavállalóknak saját maguknak kell gondoskodniuk képzéseikről, a 

digitalizációval való folyamatos együttfejlődésükről, ha munkavégzésre irányuló szerződéseik 

ilyen lehetőségeseket nem biztosítanak. 

 

5. Szociális Jogok Európai Pillérje 

 

Szükségesnek tartom itt megemlíteni, hogy a konferencia előtt néhány nappal, 2017. november 

17. napján került kihirdetésre a Szociális Jogok Európai Pillérje, mely 20 alapelvet rögzít a 

hatékony jogérvényesítés foglalkoztatás során való elősegítése érdekében.  

A téma szempontjából kiemelt jelentőséggel bír az esélyegyenlőség és a 

munkaerőpiachoz való hozzáférés c. I. fejezetben szabályozott egész életen át tartó tanuláshoz 

való jog, mely az alábbiak szerint került rögzítésre: „Mindenkinek joga van minőségi és 

befogadó oktatáshoz, képzéshez, és egész életen át tartó tanuláshoz annak érdekében, hogy 

megszerezze, szinten tartsa és fejlessze azokat a  készségeket, amelyek lehetővé teszik számára, 

hogy tejes mértékben részt vegyen a társadalom életében, és sikeresen alkalmazkodjon a 

munkaerő-piaci változásokhoz.”17     
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Ugyanebben a fejezetben figyelemreméltó a negyedik elv, mely a foglalkoztatás aktív 

támogatását deklarálja. Ennek keretében pedig az álláskereséshez, képzéshez, átképzéshez 

nyújtott támogatáshoz való jogra, illetve – ami különösen előremutató – a fiatalok 

vonatkozásában a tanulószerződéses gyakorlati képzéshez való jogra tér ki. Ezek közül az 

állásbiztonság szempontjából a tanulószerződéses gyakorlati képzések bírnak nagy 

jelentőséggel, amennyiben ezek arra irányulnak, hogy meghatározott igényű munkáltatók 

munkaerő igényének hosszú távú biztosítására képezik ki a fiatalokat, életpálya lehetőséget is 

nyújtva számukra.18 

A méltányos munkafeltételekről szóló II. fejezetben az ötödik elv írja elő a biztonságos 

és rugalmas foglalkoztatást. Az állásbiztonság szempontjából üdvözlendő, hogy ezen előírások 

között található azon felhívás is, hogy támogatni kell a határozatlan idejű foglalkoztatási 

formákra történő áttérést és kiemeli, hogy megakadályozandó a munkafeltételek tekintetében 

bizonytalanságot eredményező munkaviszonyok kialakulása, melynek eszköze egyrészt a 

hagyományostól eltérő munkaszerződésekkel való visszaélés tilalma.19  

A II. fejezetben szereplő hetedik elv az elbocsátás elleni védelem körében előírja az 

elbocsátás indokolásáról történő tájékoztatáshoz való jogot, és az indokolatlan elbocsátás 

esetére a jogorvoslathoz való jogot valamint a megfelelő kártérítés fizetését.20 

 

6. Az atipikus foglalkoztatás Magyarországon 

 

Magyarországon a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 

az atipikus foglalkoztatási formák közül a részmunkaidőre létrejött munkaviszony, a határozott 

idejű munkaviszony, a munkaerő-kölcsönzés, a távmunka, a megosztott munkakör, és a több 

munkavállaló által létesített munkaviszony részletszabályait tartalmazza.  

Kiemelve és részletezve csak az állásbiztonság erősítésére és elősegítésére alkalmas 

atipikus foglalkoztatási formákról írok a továbbiaknak.  

A részmunkaidőre létrejött munkaviszony definícióját már a 97/81/EK irányelv is 

meghatározta, mely szerint részmunkaidős az a munkavállaló, akinek a heti, vagy egy 

meghatározott időtartam alatt - amely nem több mint egy év – átlagosan számított munkaideje 

kevesebb, mint a hasonló kategóriájú, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóé.  

Az Európai Unió országaiban a 20 és 64 év közötti munkavállalók vonatkozásában a 

részmunkaidő lassan, de látványosan növekszik; 2002-ben még 14.9%-a volt a 

munkavállalóknak részmunkaidős, míg ez 2015-re már 19%-ra növekedett. Ezt követően 

minimálisan csökken 2016-ban 18.9%-ra. A legnagyobb arányban 2016-ban Hollandiában a 

legnagyobb aránya, a foglalkoztatottak 46, 6%-a részmunkaidőben dolgozik. Hollandiát 

követői Ausztria, Németország, Belgium, Svédország, Írország. A legkevésbé gyakori ez a 

foglalkoztatási forma Bulgáriában. Magyarországon pedig 4,8 és 5,7 % között mozog a 

részmunkaidősök aránya, ahogyan a Horvátországban és Szlovákiában is.21 

A részmunkaidő, ahogy az már fentebb többször említésre került, főként a fiatalok és a 

nők körében népszerű foglalkoztatási forma. A munka és a magánélet, a családi élet és a 

gyermeknevelés összeegyeztethetősége szempontjából ez egy rendkívül jó eszköz a családok 

részére, de csak abban az esetben, ha ez önkéntes választás, döntés eredménye, és a szabályai 

is maradéktalanul betartásra kerülnek, azaz például nem kerül a munkavállaló olyan helyzetbe, 

hogy bár részmunkaidőben való foglalkoztatást vállalt és ennek ellenértékeként ehhez igazodó 

munkabérre jogosult, mégis egy teljes munkaidős álláshoz mért feladatmennyiséget kell 

elvégeznie, vagy hosszabb munkaidőt kell munkahelyén töltenie, mint amelyre szerződött.  
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Ez tehát egy kétélű – ám nagyon hasznos és a család szempontjából jótékony - lehetőség, 

amit a munkavállalók a munkaszerződéseik rendelkezéseinek rendelkezéseinek határozott és 

megfontolt megállapításaival tudnak még jobban saját javukra fordítani. 

Az Mt. 88.§-a szerint a napi munkaidő a felek vagy munkaviszonyra vonatkozó szabály 

alapján vagy teljes napi munkaidő vagy részmunkaidő. Az Mt. 92.§ (5) engedi meg, hogy a 

felek az adott munkakörre irányadó teljes napi munkaidőnél rövidebb napi munkaidőben is 

megállapodhatnak (részmunkaidő).  

Az Mt. 61.§ (3) bekezdése tartalmazza az alábbi, családbarátnak mondható rendelkezést 

is; A munkáltató a munkavállaló ajánlatára a gyermek hároméves koráig – három vagy több 

gyermeket nevelő munkavállaló esetén a gyermek ötéves koráig – köteles a munkaszerződést az 

általános teljes napi munkaidő felének megfelelő tartalmú részmunkaidőre módosítani.  

A részmunkaidő tehát egy hasznos lehetőség a munkavállalók részére, amennyiben a 

munkáltatók támogatólag fogadják az erre irányuló munkavállalói igényeket, és ennek 

alkalmazásával a magánéleti kötelezettségekkel rendelkező munkavállalók munkaviszonyának 

fenntartása is könnyebben biztosítható, ha ezáltal idejüket nagyobb mértékben tudják 

megosztani a család és a munkavégzés között.  

A részmunkaidő azonban nem azonos a short-time work elnevezésű foglalkoztatással, 

amely kizárólag egy átmeneti munkaidő és munkabér csökkentést jelent, létszámleépítés 

elkerülése érdekében. A short-time work alkalmazása esetén a munkáltatók a munkavállalók 

munkaidejét csökkentik annak érdekében, hogy a munkabérek arányos csökkentése révén 

gazdasági nehézségeiket könnyebben tudják kiküszöbölni a munkavállalók jogviszonyainak 

megszüntetése nélkül. Ez a munkavállalók számára is annyiban előnyös, hogy nem szűnik meg 

a munkaviszonyuk, biztosított a havi – bár csökkentett összegű – munkabérük, 

társadalombiztosításuk, és nem utolsó sorban gyakorolhatják tovább foglalkozásukat.22 

Az állásbiztonság szempontjából figyelemreméltó foglalkoztatási forma a 

távmunkavégzés. A távmunkavégzés tág megközelítésben minden olyan munka, amely során a 

munkavégzés során a munkavállaló és a munkáltató térben egymástól távol van. Szűkebb 

értelemben a munkaszervezetben végzett munka, mely a hagyományos szervezeti karaktertől 

térben és időben független, valamint számítástechnikai és telekommunikációs eszközökkel 

támogatott. 23 

A távmunkavégzést egyelőre az Európai Unióban az Európai Távmunka 

Keretmegállapodás szabályozza, mely szerint a távmunka olyan munkaszervezési vagy 

munkavégzési forma, amely során a munkát végző személy számítástechnikai eszközöket 

használ és a munkát, mely a munkaadó telephelyén is végezhető lenne, rendszeresen attól távol 

végzi.  

Magyarországon az Mt. 196. § (1) bekezdése szabályozza, mely szerint a távmunkavégzés 

a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen rendszeres folytatott olyan tevékenység, amelyet 

információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközzel végeznek és eredményét 

elektronikusan továbbítják. 

Kiemelendő, hogy a távmunkavégzés feltételezi a modern számítástechnikai és 

telekommunikációs eszközök kifogástalan használatának képességét, vagyis ez azt jelenti, hogy 

a digitalizációval minden munkavállalónak –de különösen a távmunkát vállalóknak – lépést 

kell tartaniuk, hogy zökkenőmentesen tudják munkájukat végezni a technológiailag egyre 

gyorsabb ütemben fejlődő telekommunikációs eszközök világában.  

Hátránya lehet azonban a távmunkavégzésnek a elidegenedést a többi munkavállalótól, 

ugyanakkor előnye az állásbiztonság szempontjából, hogy kisgyermekes munkavállalók és 
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megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását is lehetővé teszi, akár otthoni 

munkavégzés útján is. 

Az állásbiztonságot támogató foglalkoztatási forma a megosztott munkakörben való 

foglalkoztatás, vagyis a job-sharing. Ez annyit jelent, hogy két munkavállaló olyan 

munkaszerződést köt, amely alapján egy teljes munkaidős álláson ketten osztoznak 

részmunkaidőben oly módon, hogy a munkakör ellátásáért a felelősséget is ketten viselik. 24 

Magyarországon az Mt. 194.§-a szabályozza. Ezen foglalkoztatási forma szintén 

lehetőséget nyújthat a magánéleti elfoglaltságokkal rendelkező munkavállalók munkaviszonya 

megtartásának biztosítására, hátránya azonban, hogy sem a munkavállalók, sem a munkáltatók 

nem preferálják.  

 

7. Összefoglalás 

 

A fentiekben leírtak alapján az atipikus foglalkoztatás formák egyre nagyobb szerephez jutnak, 

hiszen a munkavállalók különböző csoportjainak nyújthatnak alternatívákat az általános 

munkarendben, meghatározott munkahelyen végzendő munkához képest. Az atipikus 

foglalkoztatás illetve legújabb formáinak elterjedése azonban a munkavállalók jogainak 

védelme szempontjából akkor üdvözlendő, ha kellő jogi szabályozási hátteret teremt hozzá a 

jogalkotó, annak érdekében, hogy a képzéshez, az egész életen át tartó tanuláshoz, a bérekhez 

való joguk vonatkozásában a tipikus munkaviszonyban foglalkoztatottak és az atipikus 

munkavállalók között ne legyen egyenlőtlenség, és társadalombiztosítás szempontjából azonos 

mértékben védettek legyenek.  
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Szalai Ádám31 – Nagy Gyula32 

 

VÁROSI TÉRHASZNÁLAT VIZSGÁLATA, TÉRPÁLYÁK 

MODELLEZÉSE KIVÁLASZTOTT SZEGEDI MINTATERÜLETEN 

 

MEASURING AND MODELLING URBAN SPACE USE VIA SZEGED 

SAMPLE AREAS 
 

ABSTRACT 

 
Within urban areas public spaces have always had a significant role, because they are not only 

concentrate people, but also provide place for everyday life activities. Nowadays researchers agree that 

public spaces are essential elements of the growing cities, therefore their development has priority in 

urban development.  In the last couple of years, many urban renewal projects were implemented in 

Hungary, funded by the EU, which have been subjected criticism. Despite the fact spaces are formed by 

the activities and spatial movements of individuals and groups of people everyday urban pathways were 

and are often ignored during the formation and renovation of public spaces. This results the termination 

of former functions, and starts an urban public space decay. The graphical representation of these 

motions are the urban pathways, which can be understood as the footprints of our everyday lives. By 

studying them, one can reveal the patterns, but also can understand the processes behind the use and 

production of urban spaces. The main goal of the research is to unfold the space use patterns in the 

selected areas, by the empirical method of participant observation. In order to visualize the most 

important meeting places, flow areas and potential places of conflict, we applied GIS. On the other hand, 

we analyzed several public spaces which are different from each other considering their social, spatial, 

functional and physical conditions and space use via survey of 172 people. Futhermore, we intended to 

know the expectations and opinions of civilians by making questionnaires. Based on the results, we draw 

critiques and recommendations about the current and the potential conditions. As a result: the two public 

spaces are underused, and in bad condition, Maróczy square is regularly used by local residents from 

the neighbourhood, Kolozsvári square is less popular due to its bad reputation and low quality.  

 

1. Bevezető 

 

Folyamatosan urbanizálódó világunkban a homogenizálódás, individualizáció, technológiai 

fejlődés okán megváltoznak szokásaink, életvitelünk, amely leképeződik a tér használatában is. 

A népesség városokba áramlásával, a globalizálódó világ fokozódó versenyében egyre 

hangsúlyosabbá válik a városi téren belül olyan területek kialakítása, fejlesztése, amelyek 

egyrészt egyedivé, másrészt komfortosabbá tesznek egy városrészt, egy a lakóövezetet. Ezen 

területek közé tartoznak a városi közterek, amelyek hosszú ideje a városok alapelemeiként 

tarthatók számon. A köztér egy olyan hely, amely jelentőségétől, méretétől, fekvésétől függően 

meghatározza a település szerkezetét, arculatát, mely alapvetően befolyásolja az egyének és 

csoportok térhasználati szokásait, viselkedését1. Azonban számos köztér jelenlegi állapota miatt 

nem tölti be lehetséges funkcióit, elhanyagolt, az emberek által kevésbé látogatott. Többek közt 

emiatt az utóbbi években előtérbe került a közterek fejlesztése, melyet az Európai Uniós 

                                                           
31 Szalai Ádám geográfus mesterszakos hallgató, Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatika 

Kar 
32 Nagy Gyula egyetemi tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatika Kar 
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pályázatokból lehívható forrásoknak köszönhetően2 valósítottak meg az egyes települések. 

Több esetben kritika is érte ezeket a fejlesztéseket, mert a köztér megújítása nem ritkán 

esetleges politikai és gazdasági haszonszerzés motiválta. A köztér-fejlesztéseket, mint 

említettük nem csak az elérhető források megléte és azok elhanyagolt állapota hívta életre. 

Mindezek mellett új kulturális és szabadidős fogyasztási szokások terjednek el, mely a 

köztérfejlesztésekhez kapcsolódóan azok szükségességét igazolják, és melynek 

eredményeképpen a közterek jelentőségének növekedése figyelhető meg3. A tanulmányban egy 

társadalomföldrajzi megközelítésű köztérvizsgálatot mutatunk be, melynek alapjául egy már 

korábban elvégzett kutatás szolgál4. A jelen kutatás az emberek köztéren megfigyelt 

térpályáinak és térhasználatának felmérésén és ezek térképezésén túl további kvantitatív 

módszereket is alkalmaz. A vizsgálat célja, hogy ne a csak a központi elhelyezkedésű terek 

jellemzőit és hiányosságait ismerjük Szeged város példáján, hanem a belvárostól messzebb 

fekvő terek problémáira és jövőbeli fejlesztési irányaira, alternatív köztérvizsgálati lehetőségei 

is fókuszba kerüljenek. A kutatás fő kérdése az volt, hogy hogyan lehet geoinformatikai 

módszerek alkalmazása segítségével feltárni az emberek térhasználati szokásait, és ezek hogyan 

hasznosíthatók a városfejlesztésben, köztérrehabilitációs programokban, illetve, hogy Szeged 

két kiválasztott mintaterületén milyen térhasználati mintázatok figyelhetők meg. Ezt különösen 

indokolja a 2014-2020-as EU-s támogatási időszak ún. „Zöld város program” -ja, amely az 

egyik mintaterületet is érinti.  

 

2. Fogalmi áttekintés 

 

A vizsgálat tárgyának egyértelműsítése érdekében definiáljuk a köztér és a térpálya fogalmát, 

ismertetjük a köztér fogalmával kapcsolatos eltérő megközelítéseket. A hazai és külföldi 

szakirodalomban egyaránt sokféle meghatározással lehet találkozni a köztér, mint a városi tér 

speciális formáját illetően. 

A fogalmat szószerinti értelmezésben két részre bonthatjuk: a köz, mint közhasználatú, 

vagyis a közösséghez tartozás kifejezése, és a tér mely a lét, a cselekvés, kulturális minták stb. 

színtere5.  GYÁNI G. (1998) jogi megfogalmazása szerint a köztér állami, vagy önkormányzati 

tulajdonban álló földterület, amelyet bárki használhat rendeltetés szerűen (tehát 

közhasználatban van), és az ingatlan-nyilvántartásban is ekként van bejegyezve6. STAEHELI, 

L.A -MITCHELL, D. (2009) a közteret a demokrácia reprezentációjaként definiálja, „ahol a 

nyilvánosság formálódik7”. Azonban ezen szerepkör beteljesülése csorbulhat, ha az adott tér 

fogyasztási funkcióval bír, ezáltal részben privatizált vagyis használata korlátozható8. 

A városi tér szerves részét alkották mindig is a közterek, azonban a szerepük, 

használatuk nem független az időtől, az adott helytől, a velük szemben támasztott igényektől 

sem. A köztér egy olyan hely, amely jelentőségétől, méretétől függően meghatározza a 

település szerkezetét, területi elrendeződését, ezen tényezőket leginkább a közlekedés és a 

köztér közötti kapcsolat befolyásolja9. Manapság azonban az egyszerű tájékozódási, találkozási 

rendeltetésen túl egyre nagyobb hangsúlyt kap a rekreációs, reprezentációs és turisztikai 

szerepkör10. Egy minőségi köztér valós, mérhető gazdasági előnyöket is képes nyújtani, a telek-

és ingatlanárakat emeli, befektetéseket vonz, növeli a helyben elköltött jövedelmet az üzletek 

forgalmának élénkítésével. Ez a forgalomnövekedés nemcsak a köztér, hanem a városi életet is 

továbbfejleszti11, amely intenzitását kutatásunk során vizsgáltuk.  

A társadalom térbeli cselekvései, mozgásai azok, amelyek grafikusan térpályákként 

írhatók le, mely MÉSZÁROS R. 1994 szerint a „térben történő elmozdulás irányának és idejének 
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érzékeltetésére alkotott fogalom”, ennek további fontos ismertetőjegye még a gyakoriság, hogy 

ne csak egy adott időpontban rögzítsük a térbeli mozgás állapotát12, mivel így kaphatunk valós 

képet az adott tér használatát illetően. Az említett előnyökön túl nem elhanyagolandó a nagyobb 

zöldfelületi aránnyal rendelkező közterek mikroklímára gyakorolt hatása sem, hiszen 

elviselhetőbbé teszik a nagyvárosi életformát.  

A közterek hatásainak ismeretében megállapítható, hogy nyilvános létük okán a 

mindennapi élet színtereit képezik, helyet biztosítanak az emberek szociális életének. Ennek 

fontossága leginkább a térhasználók interakciói által, a kohézió erősödésével, a társadalmi 

tőkében mutatkozik meg, amely az emberek közötti kapcsolatokban megbúvó erőforrás, ami 

elősegíti az egyén boldogulását, egyúttal a kollektív cselekvést is, amely egy jól működő, 

prosperáló társadalom ismérve13. A növekvő népességű városokban eltérő társadalmi és 

kulturális háttérrel bíró csoportok élnek egymással, ami még inkább felértékeli a leromlott 

közterek fejlesztését, növelve azok biztonságát, otthonosságát, az ott élők identitásának 

megőrzésével14. Mindazonáltal a közterek fejlesztése nem minden esetben a társadalmi tőke 

növelése érdekében ment végbe, mivel az egyes csoportokat és a döntéshozókat más-más 

motivációk mozgatják, eltérőek lehetnek értékrendjeik. 

A sokféle megközelítés, a szubjektív vélekedések okán nehezen határozható meg, 

milyen a jó köztér. Vizsgálatunk tapasztalatai alapján a jó közteret a következőképpen 

határozzuk meg: A jó köztér könnyen elérhető, (a lehető legtöbb közlekedési módon), átlátható, 

rendezett és tágas, ezáltal jól belátható minden része, amely biztonságot kölcsönöz a téren 

tartózkodóknak. Hozzájárul a település identitásához, településkép javító tényező, amellyel az 

adott település promotálható, egy esztétikus köztér lehet az, amivel azonosítják a várost. A jó 

köztér egyszerre több funkciót is képes betölteni, (pihenés, vásárlás, találkozók és 

rendezvények helyszíne stb.) amely által nemcsak a turisták számára vonzó, hanem a helyieket 

is kiszolgálja. Mindezek együttes megléte eredményezi azt, hogy az adott közteret sokan 

látogatják és használják, a csoportok tudatosan tervezik oda találkozóikat, mivel jó köztér 

ösztönzi a közösségi kapcsolatok kialakulását15.  

 

3. Alkalmazott módszerek 

 

A kutatás során kvalitatív és kvantitatív módszereket is alkalmaztunk. A közterek vizsgálatának 

komplexitása és a térhasználati mintázatok, folyamatok mélyebb megértése indokolta több 

módszer alkalmazását, beleértve a térinformatika és a statisztika eszközeit is. 

Elsőként a közterekkel kapcsolatos fogalmak, értelmezések megismeréséhez, az 

elméleti háttér feltárásához a szakirodalmi előzményeket vettük alapul. A jelen tanulmányban 

vizsgált két mintaterület, a Maróczy Géza tér és a Kolozsvári tér megismeréséhez az interneten 

kulcsszavas keresést végeztünk, a közelmúltban végbement történések, esetleges viták, 

fejlesztési kérdések megismerése érdekében.  

Hogy a mintaterületeket behatóbban megismerhessük, jellemezni tudjuk, elsődlegesen 

terepbejárást végeztünk 2017 szeptemberében reggeli, délutáni és esti időpontban a két vizsgált 

mintaterületen, a látottakat fotódokumentációban rögzítettük. A tapasztalatokra támaszkodva 

alapoztuk meg a terek helyzetelemzését, ismertük meg azok felépítését és elsődleges funkcióit, 

valamint problémáit. A felmérés ezt követő szakaszában a megfigyelést, mint terepi módszert 

alkalmaztuk, mely során rögzítésre került a térhasználók száma, csoportos megjelenése, 

elvégzett tevékenységeik (mint pl. áthaladás, kerékpározás, kutyasétáltatás), és egyéb, a kutatás 

szempontjából relevánsnak vélt megjegyzések, mint pl. esetlegesen felmerülő konfliktusok, 
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problémák (1.ábra). A feljegyzett adatokat egyrészt táblázatos, másrészt térképi formában is 

rögzítettük. Véleményünk szerint a megfigyelés módszere segíthet a valós térfolyamatok 

feltérképezéséhez, az adott köztér problémáinak feltárásához16. 

 

1. ábra: Terepi megfigyelés adatlapja 

Figure 1.: Empirical observation datasheet 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Mindemellett térképvázlaton feljegyzésre kerültek az adott tér forgalmasabb részei is, 

az áramlási irányok, így kirajzolódtak a tér jobban használt területei. A megfigyelések 

szisztematikusan, előre meghatározott időpontokban zajlottak 2017. októberében, mind 

munkanapon, mind hétvégi napon, délelőtt és délután egyaránt. Egy-egy megfigyelés két órán 

át zajlott, mind a két mintaterület esetében. Összesen négy napon, párhuzamosan zajlott a 

felmérés a két mintaterületen. A megfigyelésekből származó adatokat térinformatikai szoftver 

segítségével (Quantum GIS) dolgoztuk fel és ábrázoltuk hőtérképen, illetve egy vektorrácson 

alapú ábrázolásmód segítségével. 

A térinformatikai szoftverben elsődlegesen alaptérképet szerkesztettünk, amelyen a 

megfigyelések során rögzített minden egyes térhasználót pontként vittünk fel a térképre, 

amelyből egy hőtérképet előállítva lehet bemutatni a tér sűrűsödési pontjait, frekventáltan 

illetve kevésbé frekventáltan használt területeit (3.ábra). Ugyanezen jelenség vizsgálható a 

térhasználók elhelyezkedését pontosabban mutató módon is (4.ábra). Az alaptérképre helyezett, 

adott méretű vektorrácson belül, egy algoritmus segítségével kiszámolható, hogy adott cellában 

hány pont (azaz jelen esetben térhasználó) található. A térinformatikai módszerek segítségével 

feltárhatók a köztereken lévő fontos sűrűsödési pontok, áramlási útvonalak, amelyek 

fejlesztése, az esetlegesen fellépő konfliktusok megoldása prioritást kell, hogy élvezzen. 

A megfigyelés mellett a két területen kérdőíveket töltettünk ki a térhasználókkal. Mivel 

a vizsgálat tárgyát a tér és annak használata, a térhasználók és mintaterület kapcsolata, valamint 

az ezzel kapcsolatos problémák képezik, ezért a megkérdezettek kiválasztása egyszerű véletlen 

mintavétellel történt. A terepi kutatás során a Maróczy Géza téren 83, a Kolozsvári téren 89 db 

kérdőív került kitöltésre a térhasználókkal. A kérdések a tér használatának módjára, 

gyakoriságára, az esetleges hiányosságokra, megoldási javaslatokra tértek ki, valamint a 
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Maróczy Géza tér esetében megkérdeztük a térhasználókat, hogy hallottak-e közelgő teljes 

városrészt érintő megújításról és mit gondolnak róla. Ezt a kérdést a másik mintaterületen nem 

tettük fel, mivel a lekérdezés időpontjában még nem volt hivatalos a jövőbeni megújítás. A 

kapott eredményekből előállított adatbázis elkészítését és az ezt követő számításokat SPSS 

statisztikai szoftverrel végeztük el. Az így levont következtetések korlátozottan vonhatók le a 

vizsgált elemszám miatt.  

A mintaterületek potenciális fejlesztési lehetőségeit, ezek körülményeit, az ezekkel 

kapcsolatos felmerülő problémákat és elképzeléseket a két vizsgált tér körzetének helyi 

önkormányzati képviselőjével készített félig strukturált interjú keretében ismertük meg, további 

információkat gyűjtöttünk a Kolozsvári tér jövőbeli megújulásáról 2017. december 12.-én 

megrendezett lakossági fórumon.  

 

4. Kutatási eredmények 

 

4.1 A Maróczy Géza tér jellemzői és fejlesztése 

 

A Maróczy Géza tér a Tisza partjához közel, Újszegeden, azon belül is Odessza városrészben 

található (2.ábra), amely Szeged város legrégebbi lakótelepe, a Településszerkezeti Tervben17 

nagyvárosias lakóterület részeként van nyilvántartva.  

 

2.ábra: A Maróczy Géza tér elhelyezkedése. 

Figure 2.: Location of Marócz Géza square. 

 
Forrás: Szeged MJV Építési Szabályzata alapján saját szerkesztés 

 

Az 1960-as években, paneles technológiával épült lakótömbök veszik körbe a teret, ezen 

belül foglal helyet a Tisza-parti Általános Iskola és egy játszótér, összességében a terület 

túlnyomó része fákkal és padokkal tarkított zöldterület. A tér használatát illetően elmondható, 

hogy domináns az átmenő forgalom a tér oldalán a Vedres utca mentén, valamint az iskola és a 

Tisza partja felé. A megkérdezett térhasználók legtöbbje naponta, vagy naponta többször jár a 

téren, de csak a tér szobránál, illetve a játszótéren töltenek el viszonylag több időt, viszont ez 

is csak időszakosnak, ingadozónak mondható. 
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3.ábra: A Maróczy Géza tér használatának hőtérképe 

Figure 3.: The heatmap of space usage in Maróczy Géza square 

 
Forrás: saját szerkesztés  

 

4. ábra: A Maróczy Géza térhasználati súlypontjai vektorrács alkalmazásával 

Figure 4.: The focal points of space usage applying vector grid 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

A térre és környékére igaz, habár elérhetősége jó (a teret határoló Vedres utcán állandó a 

trolibusz közlekedés) fizikai környezete erősen leromlott, repedezett burkolat (1.kép), 

elhanyagolt sétányok és nagyméretű, funkcióhiányos térrészek jellemzik.  
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1. kép: A Maróczy Géza tér 

Picture 1.: The Maróczy Géza square 

 
Forrás: saját fotó 

 

A terület a Szeged Integrált Településfejlesztési Stratégiájában18 (ITS) 

városrehabilitációs akcióterület részét képezi, célként szerepel a közterületek rehabilitációja, 

miszerint „az akcióterület az értékvesztés megállításával, revitalizációjával új fejlődési pályára 

állítható”.  A felújítás szükségességét a térhasználók véleménye szintén igazolja: 72%-uk 

szerint a tér rossz állapotú, koszos, illetve javítandó a tér, és független attól, hogy milyen 

gyakran tartózkodik a téren, ezt igazolta a khí-négyzet (2) próba elemszámhoz képest alacsony 

értéke (df= 82; 2=21), mely nagyjából 50%-os összefüggést mutat. A válaszadók szerint sok a 

hulladék a téren, nem elegendő alkalommal takarítják; a játékok, utcabútorok elavultak; 

útburkolatok állapota nem kielégítő. A megfigyelt problémák összefüggenek azzal, hogy az 

adott térhasználó milyen gyakran jár a Maróczy Géza téren, a látogatási gyakorisággal 

arányosan említik többször a tisztasági hiányokat, ezt igazolta a khí-négyzet próba magas értéke 

(df= 82; 2=65). A térhasználók megállapításai szerint több hulladékgyűjtő kihelyezése, 

útburkolat felújítása, utcabútorok és a növényzet megújítása a legégetőbb probléma, ezentúl a 

biztonság növelése érdekében a több lámpa kihelyezését is indokoltnak tartják. Jelzésértékű, 

hogy csak egy válaszadó szerint nincs mit a téren megváltoztatni. 

 A tér (illetve a városrész) megújításáról szóló törekvés már 2016 őszén nyilvánossá 

vált19. Lakossági fórum is megrendezésre került, amelyen ismertették a tervezett 

elképzeléseket. Hogy a   fejlesztéséhez kapcsolódó körülményeket minél behatóbban 

megismerhessük, félig strukturált interjút készítettünk Odessza városrész önkormányzati 

képviselőjével. A projektet (Zöld város) a Területfejlesztési és Településfejlesztési Operatív 

Program (TOP) keretében lévő pályázat finanszírozza, melynek összköltsége 820 millió 

forint20. A tervezett tevékenységek főként a zöldfelületek bővítésére, felújítására irányulnak, a 

teret illetően pedig a tervekben szerepel a tér névadója okán a sakk hagyományainak 

felélesztése kültéri sakktábla és sakkasztalok kihelyezésével. A koncepció pályázati igényekhez 

igazítása, az előkészítő munkálatok csúszása okán még a fejlesztés részleteiben nem nyilvános, 

kivitelező még nincs. 

 Azonban kétségbe vonható a projekt partnerségi egyeztetése. A közelgő megújításról 

szórólapok terjesztésével, és lakossági fórumok szervezésével tájékoztatták a lakosságot. Ennek 

ellenére a kérdőíves felmérés során a válaszadók többsége nem, vagy csak felületesen hallott a 
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tér, illetve környékének megújításáról. A fejlesztési terveket ismerők alig több mint fele 

gondolja azt, hogy az elképzelések jók (5.ábra). 

 

5. ábra: A Maróczy Géza tér használóinak tudomása és véleménye a jövőbeli megújításról  

Figure 5.: The awareness and opinions of space users regarding the future renewal of Maróczy 

Géza square 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A lakossági fórumokon is csak általában 40-50 ember vett részt. Egy fejlesztés 

hatékonysága nagyban függ annak társadalmasításától, hogy a lakosok sajátjuknak érezzék a 

felújított közteret. Emiatt fontosnak tartom a partnerségi egyeztetés, lakossági tájékoztatás 

hatékonyságának növelését pl. a közösségi média használatával, online hírlevél és ötletláda 

szolgáltatás alkalmazása által. Közösségi verseny, pályázat meghirdetése egy fejlesztési 

koncepció megalkotására ösztönzi a közösségi részvételt. A közösségi tervezéshez az Európai 

Unió is hozzájárul együttműködési programok lebonyolításával (pl. URBACT), így ezek 

végrehajtására pótlólagos források hívhatók le21. A térhasználók a fizikai megújításon túl 

igénylik a tér tisztaságának biztosítását, a játszótér bővítését és közbiztonság növelését is. 

Közelben található iskola, a főleg kisgyermekes családok által használt tér esetében kiemelten 

fontos, a biztonságérzet biztosítása, amelynek egyik eszköze megfelelő közvilágítás.  

 

4.2 A Kolozsvári tér jellemzői és fejlesztése 

 

A Kolozsvári tér Szeged Móraváros városrészének szívében található a belvárostól alig több 

mint egy kilométer távolságra (6.ábra). A Településszerkezeti Terv szerint különleges 

beépítésre nem szánt rekreációs terület. Erre a négyszögletű térre több irányból futnak be utcák, 

amely miatt nagy az átmenő forgalom, ezt erősíti a városrészen belüli központi fekvés. 
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6. ábra: A Kolozsvári tér elhelyezkedése. 

Figure 6.: Location of Kolozsvári square 

 
Forrás: Szeged MJV Építési Szabályzata alapján saját szerkesztés 

 

A tér és környékének karakterét a magas zöldfelületi arány, a városrészt jellemző 

lakófunkció és a Waldorf Iskola jelenléte határozza meg. A tér elhanyagolt állapotú (2.kép), 

amely visszavezethető a korábbi Gagarin Iskolaként ismert intézmény bezárására, ami miatt a 

kisgyermekes családok, fiatalok elfordultak a Kolozsvári tértől és a város más tereit kezdték el 

használni. A városrészben fokozódó szegregáció tovább erősítette a tér negatív imázsát 22. A 

tér használatának újbóli növekedése a Waldorf Iskola térre költözése óta tapasztalható.  

 

2.kép: A Kolozsvári tér 

Picture 2.: The Kolozsvári square 

  
Forrás: saját fotó 

 

A Kolozsvári tér helyi védelem alatt áll az értékes faállomány okán. A téren játszótér, 

sportpálya és street workout park található, ám a térhasználat a tér oldalán futó utak mentén a 

legintenzívebb, amelyhez hozzájárul az élénk kerékpáros forgalom is (7.ábra). 
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7. ábra: A Kolozsvári tér térhasználati súlypontjai vektorrács alkalmazásával  

Figure 7.: The focal points of space usage applying vector grid 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A teret használók leginkább az iskola tanulói, illetve a környékbeli kisgyermekes 

családok, a térhasználati módok közül a kiemelendő a játszótéri kikapcsolódás, sport, 

kutyasétáltatás.  A kellemes zöld környezet lehetőséget ad a szabadidő eltöltésére, azonban 

jelenlegi állapotában helyet ad -megkérdezett térhasználók szerint-  olyan devináns viselkedési 

formáknak is, mint pl. a kábítószerfogyasztás, valamint alkalmanként a hajléktalanok éjszakai 

szállásának is. Mindezek ellenére -a Maróczy Géza térrel ellentétben- kevésbé negatív a 

véleménye a tér kapcsán a teret használóknak, viszont főként a ritkábban (hetente, vagy 

havonta) Kolozsvári téren tartózkodók voltak pozitív, illetve semleges véleménnyel a térrel 

kapcsolatosan (ezt alátámasztotta a 2 próba eredménye is, df= 88; 2=39). A megkérdezettek 

szerint a Kolozsvári tér legsúlyosabb problémái közé tartozik a nem vonzó környezet, a sok 

hulladék, a zöldterületet körülvevő drótkerítés állapota, illetve, hogy nem biztonságos a tér, 

ezért nem szeretnek a téren tartózkodni. A tisztasági hiányosságok a tér besorolásából (is) 

fakadnak: mivel nincs a kiemelt közterek között a Kolozsvári tér, ezért ritkábban van takarítva. 

A térhasználók arra kérdésre, hogy mit változtatnának meg a téren, 10 féle javaslatot 

fogalmaztak meg (8.ábra). Ez példázza, hogy milyen sokrétű problémák, hiányosságok és 

igények vannak a Kolozsvári tér kapcsán. 
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8. ábra: A térhasználók változtatási javaslatai a Kolozsvári téren 

 Figure 8: Changing suggestions of space users in Kolozsvári square.  

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

 Az említett problémák közül többet is megold a közelgő felújítás. Hosszú ideje 

előkészített, megalapozott projektről van szó, amely keretében a tervezők felújított tér 

feladataként az iskola, a sportolók és a kisgyermekesek kiszolgálását jelölték meg. A fejlesztés 

fő célja, hogy az iskola és a Kolozsvári tér újra egy egységet alkosson. Növeli a rehabilitáció 

indokoltságát, hogy Móravárosban a Kolozsvári téren kívül nincs más park és játszótér. Az 

iskola előterében nagy méretű közösségi tér lesz ivókúttal, az iskola számára, amely találkozási 

pontként és rendezvények színhelyeként is szolgálhat a jövőben, továbbra is a forgalomtól 

elzárva. A tér nyugati részén, multifunkciós sportpályával bővül a sportolási lehetőségek 

kínálata, melynek környéke fásított és labdahálóval körbevett lesz. Környezettudatos 

fejlesztésre utal, hogy Veresács utca felől a játszóteret, illetve a másik oldalon a sportpályát 

zöld kerítés védi majd. A biztonságérzet növelése végett kamerák kihelyezését is tervezik. A 

déli részen fogadóteret hoznak létre, a faállomány megőrzésével és bővítésével, valamint 

újraépítik a 60-as években még meglévő tanpályát. A fejlesztés különböző két ütemre osztható, 

mely szerint az első ütemben (várhatóan 2018 őszéig) a tér északi fele, mintegy 5000 m2 újul 

meg az iskola felől. 

 A koncepció szerint a tér megújulása nemcsak az esztétikai, funkcionális előnyök 

elérésére törekszik, hanem a megújult környezet által nevelni is szeretne mégpedig az iskola és 

a város közötti együttműködési megállapodás útján. Az iskola és a szülők közössége tesz majd 

a tér rendben tartásáért, ezáltal példát mutatnak minden térhasználó számára. A bizalmi alapon 

való együttműködés, a közösen vállalt felelősség és tenni akarás, a saját környezetükért aktívan 

fellépő közösség az, ami a beruházást követően képes a fenntartási költségeket csökkenteni, 

valamint megőrizni a tér állapotát. Ez különösen fontos a kültéri játékok és fitnesz eszközök 

védelme kapcsán, mivel azok állapota 2013-as kihelyezésük óta sokat romlott. Amennyiben a 

terveknek megfelelően valósul meg a fejlesztés, jó gyakorlatként szolgálhat a további 

köztérmegújítások számára. 
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5. Összefoglalás 

 

Munkánk során a települési tér fontos egységeit, a köztereket vizsgáltuk szegedi példákon 

keresztül, korábbi kutatásokra támaszkodva A közterek használata mindennapi életünk 

lenyomatát képezi, színvonaluk pedig hatással van életminőségünkre, mivel itt éljük közösségi 

életünket, megannyi funkciót töltenek be, legyen az pihenés, sport vagy a turizmus kiszolgálása 

a tér egyedisége által. Több közteret is vizsgálva elmondható, hogy kulcsfontosságú a 

participáció, a közösségi bevonás, így megelőzhetőek a konfliktusok és a tereink idő előtti 

avulása. Ehhez az szükséges, hogy az ott élők a sajátjuknak érezzék használt terüket az által, 

hogy részt vettek a tervezésben, kialakításban. Emiatt új alternatív közlési csatornák 

alkalmazását javaslom, mint pl. internetes felületek, alkalmazások, mivel mint a Maróczy Géza 

tér példája is mutatja, a hagyományos tájékoztatási módok kevés embert szólítanak meg, így a 

fejlesztés sok helyben élő számára érdektelenné válik. Akkor válik sikeressé egy köztér 

rehabilitáció, ha az attraktív és multifunkcionális. Teret ad a művészeknek (pl. street art, 

ideiglenes kiállítások útján), rendezvényeknek (kulturális fesztiválok, workshopok) pihenésnek 

egyaránt, installációkkal, városképi eseményekkel rendelkezik, szabad idős tevékenységekre 

végzésére alkalmas (sport, köztéri játékok). 

Leromlott köztereink megújítása előtt fontos, hogy kellőképpen megalapozzuk a 

közelgő beruházást, tudnunk kell, hogy az ott élők hogyan használják, milyen szükségleteik és 

problémáik vannak az adott köztérrel szemben, azonkívül a rehabilitálni kívánt területet tágabb 

kontextusba helyezve ismerjük előtörténetét, és közvetlen környezetét. Kutatásunk egy ilyen 

megalapozó vizsgálat, amellyel a közterek vizsgálatainak lehetőségeit, egy rehabilitáció 

előkészítésének potenciális innovatív eszközeit mutattuk be. A megfigyelés módszerével 

feltárhatók a térhasználati mintázatok, szokások és folyamatok, amelyet követően a 

térinformatika eszközeivel vizualizálható egy adott tér használatának intenzitása. Kérdőíves 

adatfelvétellel a térhasználók igényei, a megvalósítandó beavatkozásokat mérhetők fel. 

Összességében megállapítható, hogy a tér kutatása, megfigyelése, képes feltárni a 

problémákat, amelyet követően megoldási javaslatok születhetnek. A kutatói, döntéshozói és 

civil oldal kooperációja, nézőpontjaik összevetése a jövőbeli megújítások sikerességének 

kulcsa. 
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Uesseler, Karl Dieter33 

 

KULTURDIPLOMATIE UND GERMANISTIK: ANTAL MÁDL UND 

EIN DOKUMENT IM ARCHIV DES MFAA DER FRÜHEREN DDR 
 

CULTURAL DIPLOMACY AND GERMAN PHILOLOGY : ANTAL MÁDL AND A 

DOCUMENT IN THE ARCHIVES OF THE FOREIGN MINISTERY OF FORMER GDR 

 

ABSTRACT 

 
The article focuses on the analysis of a document set out in 1965 and now available in the archives of 

the Foreign Ministry (MfAA) of the former German Democratic Republic (GDR). This memorandum 

of the GDR Embassy in Budapest is intended for internal use only and is addressed to the Ministry's 

Cultural Affairs Department and, in addition, directly to the Secretary of State and the Central 

Committee of the SED (Socialist Unity Party of Germany). The document sheds light on the cultural 

relations between Germany and Hungary during the Cold War. At the sub-state level, through official 

and so-called ”privately organised” cultural and academic relations, the Hungarian government 

attempted to overcome its own isolation in the western world, in which it had fallen after the suppression 

of the 1956 revolution, because it was perceived as a puppet regime of the Soviet Union. Such a policy 

was difficult with regard to Germany, because the Federal Republic of Germany claimed exclusive 

representation for the whole of Germany until the end of the Sixties, and the German Democratic 

Republic demanded the solidarity of the Eastern Bloc. The well-known Hungarian German scholar Antal 

Mádl (1929 - 2013) maintained contacts with cultural institutions in both German states. Distorted by 

the perception of the GDR cultural attaché in Budapest, the document shows Mádl's communication 

strategy, which appears to be a masterly balancing act between political caution and the representation 

of the pre-war Central European cultural heritage. My analysis of the structures, messages and context 

of the intercultural communication, which is reported in the file, testifies to the value of the document 

in the sense of contemporary history, and contributes to the conceptual distinction between cultural 

diplomacy and public diplomacy. Diplomatic behaviour is not only demanded of professional diplomats. 

The career diplomat sometimes even operates in zones that are considered remote from the government. 

 

1. Einleitung 

 

Denkt man an herausragende diplomatische Ereignisse während des Kalten Krieges, so hat man 

vor allem ein Bild vor Augen: den tobenden sowjetischen Ministerpräsidenten Nikita 

Chruschtschow im Oktober 1960 vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Ob es 

tatsächlich so war, dass er mit seinem Schuh auf das Rednerpult trommelte, wird sich wohl nie 

mehr klären lassen. Aber das Bild und die Pressereaktionen darauf schienen emblematisch auf 

eine Differenz hinzuweisen; man glaubte daran zu erkennen, „[…] dass auf westlicher Seite 

eine klare Norm diplomatischen Verhaltens existierte, an der Chruščev gemessen wurde, wäh-

rend dieser experimentierte, improvisierte und etwaige Normen ignorierte“ (SCHATTENBERG 

20112 : 458). Eine neue Kulturgeschichte der Diplomatie müsse aber davon ausgehen, so 

argumentiert die zitierte Autorin, dass die Diplomatie eine universelle Kategorie darstelle. 

Diese bezeichne lediglich den formalen Akt der Verhandlungen zweier Staatsvertreter mit ganz  

                                                           
33 Karl Dieter Uesseler, Ph. D. Student, Andrássy Universität Budapest 
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unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten, von denen das westliche Protokoll nur eine dar-

stelle (ibid. : 461). Dem daraus abgeleiteten methodischen Vorschlag, diplomatische Begeg-

nungen als kommunikative Akte zu analysieren (ibid. : 462), möchte ich hier folgen, verbunden 

allerdings mit der Klarstellung, dass diplomatisches Handeln nicht nur beamteten Staats-

vertretern, nicht nur Karrierediplomaten und Berufsdiplomatinnen, abverlangt wird. 

Experten eines Fachgebietes sind an der Kommunikation mit anderen Vertretern ihrer 

Disziplin interessiert. Der Fortschritt in den Wissenschaften lebt vom Dialog – über staatliche 

und kulturelle Grenzen hinweg. Internationale Kongresse, Gastdozenturen und Stipendien 

stellen die Plattformen für diesen Dialog bereit. Das Renomée der eigenen Universität wächst 

mit der internationalen Aufmerksamkeit. Dies wirkt sich bei der Höhe der staatlichen Zuwen-

dungen und bei der Einwerbung von Drittmitteln aus. Zurückgekehrt in ihr Heimatland, können 

Stipendiaten, oft in Alumni-Organisationen, als wichtige Meinungsführer für ihr Gastland wir-

ken. Wegen dieser politisch erwünschten Einflüsse der internationalen Kooperation sind Regie-

rungen, öffentliche Institutionen und private Organisationen in den verschiedenen Ländern 

bemüht und bereit, den Wissenschaftsaustausch finanziell zu fördern, selbst wenn keine unmit-

telbaren Auswirkungen auf die eigene Volkswirtschaft zu erwarten sind, wie das etwa durch 

Begegnungen von Wissenschaftlern auf den Gebieten der Medizin, der Natur- und der Inge-

nieurswissenschaften der Fall sein könnte. In der Anbahnung und der Evaluation solcher Be-

gegnungen stoßen verschiedene Perspektiven aufeinander – wissenschaftstheoretische, fach- 

und realpolitische, ideologische. In der Person des Wissenschaftlers oder der Wissenschaftlerin, 

der oder die nicht zuletzt auch das Interesse an der eigenen Karriere einbringt, sind diese 

Perspektiven zu verbinden – zumal wenn es um ein Forschungsgebiet geht, in dem Fiktionen 

Realität beanspruchen, wie zum Beispiel in den Literaturwissenschaften (BERNÁTH 20043). 

Im Brennpunkt meines Beitrags steht ein Dokument aus dem Archiv des Ministeriums 

für Auswärtige Angelegenheiten (MfAA) der ehemaligen DDR4. Das Dokument ist dort als 

Typoskript und als eines von vier Exemplaren erhalten. Der Typensatz einer mechanischen 

Schreibmaschine konnte die diakritischen Zeichen der ungarischen Rechtschreibung kaum 

nachahmen. Allenfalls war dies durch die nachträgliche Setzung eines Akzents auf den Vokalen 

möglich. Dies ist im vorliegenden Falle nur bei dem am häufigsten vorkommenden Namen 

geschehen (Mádl). Die Ablage im Archiv verweist auf den kulturpolitischen Arbeitszusam-

menhang: Die DDR entsandte Lektoren für deutsche Sprache und Literatur an Universitäten 

der „sozialistischen Bruderländer“ und einiger Länder der sogenannten Dritten Welt. Ich werde 

zunächst die mit der Quelle verknüpften Kommunikationsstrukturen vorstellen und die in dem 

Dokument angedeutete Gesprächssituation schildern. Dann werde ich es im Kontext der Zeit-

geschichte analysieren. In einem dritten Schritt kehre ich zu der Quellenanalyse zurück. Danach 

stelle ich ein theoretisches Modell der Kulturdiplomatie vor. Zum Schluss interpretiere ich die 

Quelle im Zusammenhang mit diesem Modell. 

 

2. Beschreibung und Analyse des Dokuments (I) 

 

Die Quelle (siehe Anhang) enthält einen „Vermerk“ (ein Memorandum) der ehemaligen DDR-

Botschaft in Budapest vom 25. September 1965, das heißt einen kurzen Bericht über die Inhalte 

eines Gesprächs. Das Dokument trägt als Eingangsvermerk den Stempel der Kulturabteilung 

des MfAA vom 11. Oktober 1965. Der als „Vertrauliche Dienstsache“ klassifizierte Vermerk 

enthält neben den Ergebnissen auch einige Hinweise auf die Konstellation und die Atmosphäre 

des Gesprächs, das in einem privaten Rahmen stattfand. Der Kulturattaché der DDR-Botschaft 
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in Budapest, namens [N.N.] Kloock, hat eine Einladung in seine Privatwohnung ausgesprochen, 

man darf sich vorstellen, zum Nachmittagskaffee oder zum Abendessen. Außer ihm sind noch 

vier Personen anwesend. Hauptgast ist eine namhafte Persönlichkeit des ungarischen 

Kulturlebens und der ungarisch-deutschen und ungarisch-österreichischen Kulturbeziehungen, 

damals  Universitätsdozent und später langjähriger Professor der Germanistik, Antal Mádl 

(1929 – 2013). Mit Rücksicht darauf, dass in der Quelle nur seine Gesprächsbeiträge berichtet 

werden, kann er als die Zielperson der Maßnahme bezeichnet werden. Er ist mit seiner Ehefrau, 

„Genossin” Mádl, gekommen. Anwesend ist auch die Schwester des Gastgebers. Diese 

Tatsache unterstreicht den privaten Charakter der Einladung und der Gespräche, was im 

Kontrast dazu steht, dass darüber schriftlich berichtet wird. Als Fünften in der Runde nennt die 

Quelle den DDR-Lektor mit dem Namen [Hans-Joachim] Buscha5 , von dem Kulturreferenten 

als „Kollege” bezeichnet; ob deshalb vermutet werden kann, dass Buscha nicht Mitglied der 

SED ist, muss offen bleiben. Wie aus dem Jahrbuch der Universität hervorgeht, ist er als Lektor 

dienstlich dem „Genossen” Mádl unterstellt. Dieser wird in dem Bericht als Direktor des Ger-

manistischen Instituts an der Eötvös Lórand Universität (ELTE) in Budapest eingeführt. Seine 

weitere damalige Funktion an der Universität als stellvertretender Dekan der Philosophischen 

Fakultät (BTK) ist ebenfalls aus dem Jahrbuch zu ermitteln (vgl. ELTE-ALMANACH 1965/666 : 

4, 30, 83). 

Die Angaben zu Leben und Werk, die man im Internet abrufen kann,7 verzeichnen 

keinen Eintrag über die Zugehörigkeit Antal Mádls zur MSZMP (Magyar Szocialista Munkás-

párt, deutsch USAP = Ungarische Sozialistische Arbeiterpartei). Die Dokumente im Archiv der 

ELTE lassen aber keinen Zweifel an seiner Parteizugehörigkeit. Seine Herkunft beschreibt 

Mádl wie folgt: „Ich bin am 9. August 1929 in Bánd als erstes Kind einer Bauernfamilie 

geboren.” Dass er aus einer ungarndeutschen Familie stammte, wird nicht betont. 1948 war 

Mádl, noch als Gymnasialschüler in Veszprém, knapp der Vertreibung, vielleicht sogar der 

Verschleppung in die Sowjetunion entkommen, die viele seiner Landsleute traf, und hatte sich 

für längere Zeit im Bakony-Gebirge verborgen.8 Nach dem Studium der deutschen und 

französischen, dann der deutschen und ungarischen Philologie an der ELTE-BTK begann er 

ebendort auch seine wissenschaftliche Karriere. 1964 war er aus Wien zurückgekommen, wo 

er für anderthalb Jahre am Collegium Hungaricum eine Stelle als Wissenschaftlicher 

Mitarbeiter bekleidet hatte, und an das er wiederum von 1972 bis 1975, diesmal als Direktor, 

entsandt wurde. Gleich nach seiner ersten Rückkehr aus Wien, am Ende des Jahres 1964 oder 

zu Beginn des Jahres 1965, hatte Mádl einen Austausch der Studententheater der beiden 

Universitäten Wien und Budapest initiiert.9 Zeitzeugen heben hervor, dass Mádl die bei ihm 

Studierenden durch die Nutzung seiner Kontakte zu den deutschsprachigen Ländern 

unermüdlich gefördert habe. Dazu war der Aufgabenbereich dienlich, um den er sich ab dem 1. 

August 1965 als stellvertretender Dekan der ELTE-BTK, neben wissenschaftsmethodischen 

Fragen, u. a. in den Rigorosa der Promotionsverfahren, zu kümmern hatte: Er schlug die 

Kandidaten für ausländische Stipendien und für Gastdozenturen an Partneruniversitäten im 

Ausland vor.10 Zur Routine, die in einem gemeinsamen deutsch-ungarischen Arbeitsplan fest-

gehalten war, gehörte die Auswahl der an der ELTE-BTK das Fach Germanistik Studierenden, 

die als Betreuerinnen in ostdeutschen Sommerlagern der Jungen Pioniere Praxis in der deut-

schen Sprache erwarben.11  

 Für das Jahr 1965 enthält das ELTE-Archiv auch Hinweise auf eigene Auslandsaktivi-

täten Mádls. Geplant ist für den 15. bis 22. November 1965 ein Besuch des Leipziger Germani-

sten Prof. Dr. habil. Walter Dietze (1926 – 1987)12 an der ELTE; Mádl wird die fachliche 
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Betreuung übernehmen.13 Im Dezember 1965 wird Mádl nach dem Ende 1964 ausgearbeiteten 

Plan14, bestätigt durch das „Reisekomittee” des Ministeriums Anfang Februar 1965, für sieben 

Tage15, in Wirklichkeit aber, wie die Abrechnung zeigt, für zehn Tage an die Friedrich-Schiller-

Universität in Jena reisen. Von dem Reisebericht, der in vier Exemplaren anzufertigen war16 

und von denen ein Exemplar in anderen (seltenen) Fällen an die Abrechnungsunterlagen ange-

heftet ist, findet sich in dem Konvolut leider keine Spur.17 Noch spärlicher sind die Hinweise 

im ELTE-Archiv auf die Stipendienreise, die eines der Hauptthemen des Gesprächs am 23. 

September 1963 in der Budapester Wohnung des DDR-Kulturattachés Kloock darstellt.  

Antal Mádl erzählt seinen Gastgebern, er sei vor einigen Wochen von einer Studienreise 

durch westdeutsche Universitätsstädte (Bonn, Köln, Göttingen, Frankfurt, Stuttgart, Heidel-

berg, Tübingen) zurückgekehrt, die auf Einladung der Universität Bonn stattgefunden habe und 

vom Goethe-Institut organisiert und finanziert worden sei. Dieser Vorgang hat im ELTE-Ar-

chiv nur wenige Spuren hinterlassen. Ein Hinweis taucht in einem Schreiben des stellvertreten-

den Rektors Miklós Világhy (1916 – 1980) vom 21. Mai 1965 an den stellvertretenden Leiter 

der Hauptabteilung Internationale Beziehungen im Ministerium für Kulturelle Beziehungen, 

Ferenc Kovács, auf. Világhy befürwortet das Vorhaben Mádls, seine bereits beantragte Reise 

in die Bundesrepublik Deutschland auf Einladung des Deutschen Germanistenverbandes [sic!] 

um einen Abstecher in Österreich, zum Grillparzer-Forum vom 5. bis zum 7. Juli 1965 in 

Forchtenstein, zu erweitern. Die entsprechenden Änderungen bei der Pass- und Fahrkarten-

ausstellung seien bitte vorzunehmen. In welchem Maße sich in diesem keineswegs unterwürfi-

gen Ton das Selbstbewusstsein des Staatsrechtlers und ehemaligen Rektors der ELTE (1956 – 

1957) ausdrückt, kann nur ein/e ungarische Muttersprachler/in beurteilen. Beigefügt sind die 

Befürwortung des Dekans der BTK, István Sinkovics, vom 11. Mai, der Antrag von Antal Mádl 

selbst („mit genossenschaftlichen Grüßen” – „elvtársi üdvözlettel”) sowie das ursprüngliche 

Antragsformular, auf dem Antal Mádl am 24. April 1965 die dreiwöchige Studienreise nach 

Westdeutschland beantragt hat. Geplante Ausreise am 19. Juni 1965, Reisebudget für drei 

Wochen von der einladenden Seite zugesichert.18 Dies ist wohl auch mit ein Grund dafür, dass 

wir keine Abrechnungsunterlagen (trotz Fahrkarte von ungarischer Seite) und erst recht keinen 

angehefteten Bericht im ELTE-Archiv finden. 

Mádls Eröffnung dürfte dem Attaché nicht neu gewesen sein, ist doch der Mitarbeiter 

Mádls, der DDR-Lektor Hans-Joachim Buscha, ebenfalls im Hause Kloock zugegen. Vermut-

lich war dieser der erste, der die Information über die Reise des ungarischen Vorgesetzten an 

den deutschen Vorgesetzten weitergegeben hat, oder er wurde einfach nur als Überbringer der 

privaten Einladung eingebunden. Wie auch immer, die Nachricht musste Kloock alarmiert 

haben. Dass der Kulturattaché direkt an den Staatssekretär und nicht nur an die Kulturabteilung 

des MfAA berichtet, zusätzlich nachrichtlich an die Abteilung Wissenschaften des Zentral-

komitees der SED, zeigt neben der Klassifizierung als „Vertrauliche Dienstsache”, dass es sich 

um einen wichtigen Vorgang handelt. Die Übermittlung per Kurier dauerte allerdings recht 

lange (Eingangsstempel MfAA Kulturabteilung Berlin 11. Okt. 1965), um die geforderte 

Terminsache (die Klärung, ob Frau Prof. Diersen ihren Vortrag hält) zeitgerecht zu erledigen. 

Ob auch andere technische Kommunikationskanäle wie Fernschreiben oder Telefon benutzt 

wurden, ließe sich erst nach weiterer Forschungsarbeit in den Archiven sagen. An den genann-

ten Adressaten zeigt sich die parallele Doppelstruktur der „monolithischen” (leninistischen) 

Herrschaftsorganisation in der DDR wie auch in den anderen Staaten, die dem Sowjetmodell 

folgen. In der Einparteienherrschaft ist jeder staatlichen und gesellschaftlichen Institution eine 
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entsprechende Organisation der Staatspartei übergeordnet. Die Frage, inwieweit auch die Orga-

ne der Staatssicherheit in beiden Ländern eingebunden waren, bedarf ebenfalls weiterer For-

schungen im ÁBTL [ung. Állambiztonsági Szolgalatok Törtenelmi Levéltára – Historisches 

Archiv der Staatssicherheitsdienste] und beim BStU [Bundesbeauftragter für die Unterlagen 

des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR]. 

Denn zusätzlich zu der Doppelstruktur der SED-Parteiherrschaft sind die Parallelstruk-

turen der Staatssicherheit mit den Staatsorganen ins Auge zu fassen. Aus dem DDR-Außen-

ministerium (MfAA) gab es 1965 schon einen direkten Draht ins Ministerium für 

Staatssicherheit (MfS). Auf Betreiben des Leiters der Hauptverwaltung Aufklärung (HV A) 

und stellvertrenden Ministers für Staatssicherheit, Markus Wolf, wurde im MfAA ein Offizier 

im besonderen Einsatz (OibE) installiert (BStU [Hg.] 201319 : 142 f.). Dieser arbeitete dort ab 

November 1959 unter dem Decknamen "Siegbert" (Klarname: Rudolf Nitsche). Von Beruf 

Journalist, hatte sich Nitsche im MfS als Auswerter von Quellenberichten einen Namen 

gemacht. „Er leuchtet, wärmt aber nicht.” wurde über ihn gesagt. In seiner Tätigkeit als 

Referatsleiter HV A Vb war Rudolf Nitsche ab 1955 mit „westdeutschen Fragen” befasst und 

spezialisierte sich auf die SPD, den DGB und außenpolitische Fragen (BStU [Hg.] 2013 : 37 

f.). Seine Analysefähigkeiten qualifizierten ihn offensichtlich zur Übernahme der Refe-

ratsleitung in der im Januar 1959 neu strukturierten Organisationseinheit HV  VII/B (vormals 

HV A V/a), die nun umfassend die operativ beschafften Informationen von HV A I und II zur 

Politik der Bundesregierung, zur Tätigkeit der Parteien und politischen Verbände in der Bun-

desrepublik und zur innerdeutschen Politik auswertete (BStU [Hg.] 2013 : 130). 

Unter Beibehaltung seiner Stellung als Referatsleiter VII/B im MfS war es Nitzsches 

Aufgabe im MfAA, zusammen mit zwei weiteren ihm unterstellten OibE Informationen aus 

den DDR-Botschaften zu sichten und an die HV A VII (Auswertung) weiterzuleiten. Seine 

legale Residentur bestand in der eines stellvertretenden Leiters der Abteilung Information und 

Dokumentation im MfAA. Wie Nitsche in seinen Erinnerungen mitteilt, hatte er in den 1960er 

Jahren wöchentlich dem Leiter der HV A Markus Wolf und dessen Stellvertreter Horst Jänicke 

Bericht zu erstatten (NITSCHE 199420: 52). Ab 1976 war Nitsche im MfAA Hauptabteilungs-

leiter im Range eines Botschaftsrats. Er übte dieses Amt bis zum August 1980 aus. Sein 

Nachfolger von 1984 bis 1990 war Horst Fischer, der Stellvertreter von beiden Hans Jurisch. 

Die Furcht der DDR-Staatsorgane vor der „politisch-ideologischen Diversion” (PiD) durch 

Westkontakte von DDR-Bürgern richtete das Augenmerk der Stasi auch auf Kooperationen im 

Fach- und Hochschulwesen (HA XX/8). Es ist deshalb zu vermuten, dass die Kontakte von 

Antal Mádl zu westdeutschen Universitäten für die Staatssicherheit von Interesse waren. Na-

mentlich der Professor für Allgemeine Rhethorik in Tübingen, Walter Jens, der in dem doku-

mentierten Gespräch eine wichtige Rolle spielt, könnte wegen seiner Nähe zu Willy Brandt, 

dem (West-) Berliner Regierenden Bürgermeister, Parteivorsitzenden und Kanzlerkandidaten 

der SPD 1965 ins Visier des MfS geraten sein. 

Auch in der Volksrepublik (VR) Ungarn ist von den leninistischen Doppelstrukturen 

auszugehen. Der kurze Hinweis in dem Bericht des DDR-Kulturattachés, der Einladung Mádls 

durch den Rektor der Universität Bonn sei „offiziell zugestimmt” worden, weist auf die Geneh-

migungsinstanz hin, die mit der entsprechenden Organisationseinheit der Staatspartei (USAP) 

verknüpft ist. Reisen von ungarischen Wissenschaftlern zu Kongressen ins westliche Ausland 

waren nichts Außergewöhnliches. Allerdings stellte die Deckung der Reise- und Aufenthalts-

kosten ein Problem dar (MAGYAR TUDOMÁNY 196521 : 291 ff.). Deshalb nahm man gerne 
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ausländische Stipendien in Anspruch. Den Nationalen Stipendienrat als Instanz für die Geneh-

migung und Auswertung der Reiseberichte gab es Mitte der 1960er Jahre noch nicht. Viele 

dieser Reisen fanden gar nicht über zwischenstaatlich vereinbarte Kulturkontakte statt, sondern 

waren, wie es genannt wurde, „selbst organisiert.” Laut einem kritischen Bericht an das 

Politbüro der USAP vom 20. Oktober 1965 standen solche „selbst organisierten” Reisen nach 

Großbritannien 1964 gegenüber den Reisen aufgrund britisch-ungarischer Programme in einem 

Verhältnis von 164 : 5; besonders bedenklich erscheinen dem Berichterstatter 172 Reisen mit 

wissenschaftlichen und kulturellen Zielsetzungen, die länger als einen Monat dauerten, in die 

Bundesrepublik Deutschland. Dabei gebe es zu diesem Staat, der die aggressivste Politik 

verfolge, noch nicht einmal offizielle Beziehungen, demgemäß auch keine zentrale Kontrolle 

für solche Reisen (SOMLAI 200922 : 293 f.). 

Oder anders ausgedrückt, die meisten der Studienreisen in die Bundesrepublik waren 

„selbst organisiert” (Somlai 2009 : 287, Anm. 35). Am anderen Ende dieser Reisen, d. h. in den 

aufnehmenden westlichen Ländern, standen hinter den Kontakten und Einladungen selbst-

verständlich private und (halb-) staatliche Institutionen, Vereine und Stiftungen, die auch für 

die Finanzierung sorgten. Über die „selbst organisierten” Reisen entschieden die Fachmini-

sterien, die einerseits beim Zentralkomitee und beim Politbüro der Partei fortwährend zentrale 

Richtlinien für Westkontakte anmahnten, andererseits keine starken Ambitionen zeigten, ihre 

fachlichen Kompetenzen an das bereits ab 1962 für die zentrale Kontrolle ausersehene und 

dafür dem Ministerrat unterstellte KKI (ungarisch Kulturális Kapcsolatok Intézete [Institut für 

Kulturelle Beziehungen] abzugeben (SOMLAI 2009 : 283 f., vgl. zur Vorgeschichte des KKI 

und zum volkswirtschaftlichen Tätigkeitsfeld - u. a. Industriespionage - während der Kádár-

Zeit auch KOSTRICZ 201523). Das für Antal Mádls Reise an westdeutsche Universitäten 

verantwortliche Kultusministerium hatte sich im Laufe des Jahres 1964 eine eigene Abteilung 

„Internationale Beziehungen” geschaffen, der in ihrem schon erwähnten „Reisekomittee” (vgl. 

Anm. 15) die Genehmigung von Studienreisen in den Westen beziehungsweise des Antritts von 

Stipendien und Gastdozenturen oblag (SOMLAI 2009 : 294 Anm. 63 und 64). Der Schwerpunkt 

der „selbst organisierten” Reisen lag bei den Ärzten und Universitätsmedizinern (SOMLAI 2009 

: 293 Anm. 61). Der Professor für Chirurgie und Rektor der Medizinischen Universitat Szeged, 

Gábor Petri, nachmalig Angehöriger des Parlaments und später des Staatsrats, baute den 

Kontakt zur Alexander von Humboldt – Stiftung wieder auf (BERNÁTH Mskr.24). Über diese 

Verbindung erhielt der Germanist Márió Szenessy 1963 ein Humboldt-Stipendium, mit dem er 

seine literaturwissenschaftlichen Forschungen zu Thomas Manns letzter vollendeter Erzählung 

„Die Betrogene” abschließen konnte – und zwar bei Walter Jens in Tübingen (ibid. 25).  

Es ist dieser Name, der den DDR-Kulturattaché Kloock nach dem Gespräch mit Mádl 

elektrisiert und in die Dynamik der deutsch-deutschen Konkurrenz hineinreißt. Ob Antal Mádl 

– ebenfalls namhafter Thomas-Mann-Forscher - vor seiner Reise an die Universität Tübingen 

von dieser Verbindung zu Walter Jens wusste, konnte aus den bisher zugänglichen Quellen 

nicht ermittelt werden. Szenessy kehrte nicht nach Ungarn zurück. Auf diese Tatsache wird von 

BERNATH (ibid.) eine „Blockade” zurückgeführt, in deren Folge erst 1975 – dieses Mal über 

den endlich durch Regierungsbeschluss vom 12. Juni 1968 funktionierenden Nationalen Stipen-

dienrat beim KKI, allerdings unter der falschen Flagge der Sprachwissenschaft – mit Zoltán 

Kanyó ein Literaturwissenschaftler der Universität Szeged ein Humboldt-Stipendium für die 

Universität Bielefeld erhielt. Vertreter anderer Wissenschaften waren aber von einer solchen 

„Blockade” nicht betroffen. 1969 befanden sich unter den ungarischen 69 Stipendiaten, die für 

drei bis zwölf Monate in die Bundesrepublik Deutschland reisen konnten, auch solche der 
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Alexander von Humboldt - Stiftung (SOMLAI 2009 : 313 Anm. 131). Insofern könnte die Sperre 

für Geisteswissenschaftler auch auf den strenger gehandhabten Gesichtspunkt des politischen 

und volkswirtschaftlichen Nutzens bei der Genehmigung zurückzuführen sein, der insgesamt 

die Haltung des KKI unter der damaligen Leitung des Ökonomen József Bognár kennzeichnete 

(SOMLAI 2009 : 283 f. Anm. 19) . Im Übrigen war das Problem der Nichtrückkehr in die VR 

Ungarn weit verbreitet und ein gewichtiger Grund für die Verschärfung der Kontrollen: 

Zwischen 1964 und 1965 -  in diesen Zeitraum fiel die Reise von Antal Mádls an westdeutsche 

Universitäten – kehrten 2.265 Ausgereiste nicht zurück, darunter 5,2 % [absolut: 129 Personen] 

Forscher, Ingenieure, Ärzte und Lehrende an Universitäten (SOMLAI 2009 : 298). 

 

3. Der zeitgeschichtliche Kontext 

 

Solche kulturell und wissenschaftlich motivierten Reisen von Ungarn aus, auch und vor allem 

in die NATO-Länder, hatten in der Zeit nach 1956 einen etwas anderen Akzent als sonst in der 

sowjetisch inspirierten Kulturdiplomatie. Das Moskaer Drehbuch sah beim Wissenschaftler-

austausch die Propaganda für den Sozialismus als der überlegenen Gesellschaftsformation vor. 

In vorgeblich „friedlicher Koexistenz” ging es um den Wettlauf der Systeme in der natur-

wissenschaftlich-technologischen Entwicklung. Die ungarische Kulturdiplomatie musste sich 

in viel existenziellerem Sinne darum kümmern, nicht alle Verbindungen zum Westen abreißen 

zu lassen. Die von der Sowjetarmee blutig beendete ungarische Revolution von 1956 mündete 

in die Installation eines Marionettenregimes unter János Kádár, der mit staatlichem Terror seine 

Macht festigte, sich aber auch gegen die Altstalinisten in der am 29. Oktober neu aufgestellten 

und umbenannten Staatspartei (USAP) durchzusetzen hatte. Außenpolitisch war das Regime 

auf das Wohlwollen der Sowjetregierung unter ihrem Ersten Sekretär der KPdSU, Nikita 

Chruschtschow, angewiesen; dieser hatte zwar mit seiner Geheimrede auf dem XX. Parteitag 

die Entstalinisierung eingeleitet, sich aber nicht auf Dauer als unumstrittener Führer der Partei 

und der Sowjetunion etablieren können. 

Kádár konnte den angestrebten innenpolitischen Kompromiss mit der national gesinn-

ten, antikommunistischen Bevölkerungsmehrheit nur durch die Verbesserung der wirtschaft-

lichen Verhältnisse und das Zugeständnis gewisser kultureller Freiheiten in Ungarn erreichen. 

Deshalb war der Ausbau der Handels- und Kulturbeziehungen zu den westlichen Ländern für 

das Fortbestehen des Regimes überlebenswichtig. Diesen Zielen diente eine Kulturdiplomatie, 

die nach außen wie nach innen Signale eines ungarischen Beitrages zur europäischen Kultur 

sandte. Wie stark beschädigt aber das Ansehen des Kádár-Regimes im Westen war, machte die 

Verurteilung der sowjetischen Invasion in der UNO und die Einrichtung eines Sonderaus-

schusses zur „ungarischen Frage” mehr als deutlich. Das Thema wurde erst am 20. Dezember 

1962 durch die UN-Generalversammlung von der Agenda genommen - auf Vorschlag der USA. 

Die Einstellung des Verfahrens wurde möglich durch die geheime Zusage Kádárs an die US-

Administration, eine Generalamnestie für die noch inhaftierten Teilnehmer der Revolution von 

1956 zu erlassen. (BÉKÉS / BYRNE / RAINER Hg. 200226: L).  

Das vorsichtige Lavieren zwischen Moskauhörigkeit, Reputation im Westen und 

Blocksolidarität bestimmte Kádárs Herrschaft in den 1960er Jahren (Teilnahme der VR Ungarn 

an der Invasion 1968 zur Niederschlagung des Prager Frühlings). Diese „Triangulation” blieb 

im Grunde bis zum Ende des Kádár-Regimes erhalten, allerdings mit mehrfach umgekehrten 

Vorzeichen. In den 1970er Jahren ging es ihm vorwiegend darum, den Spagat zwischen 

außenpolitischer Befürwortung des Ost-West-Entspannungsprozesses und innenpolitischer 
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Kontrolle über die ungarische Gesellschaft auszuhalten. Unter Beibehaltung dieser Orientie-

rung und trotz des zweiten Kalten Krieges (NATO-Nachrüstung) am Anfang der 1980er Jahre 

wagte Kádár eine Gratwanderung, weil der innenpolitische Kompromiss wegen der Wirt-

schaftskrise zu zerbrechen drohte. Diese erzwang die Teilintegration in westlich dominierte 

ökonomische Strukturen (Beitritt zum IWF, Akzeptanz westdeutscher Kredite) bei formaler 

Aufrechterhaltung der Blocksolidarität. „Während der Kádárismus sich auf wirtschaftlichem 

und kulturellem Gebiet wirklich weit vom Sowjetmodell entfernte, gehörte er in der Außen-

politik für lange Zeit zu den servilsten Staaten des Blocks.” (ROMSICS 201727 : 456). 

Die Überwindung der außenpolitischen Isolation nach 1956 mit Hilfe der ungarischen 

Kulturdiplomatie stellte sich auch nach innen als ein delikates Unterfangen heraus. Denn die 

Träger der Kultur, die Schriftsteller, Künstler und Intellektuellen, hatten die Revolution 1956 

größtenteils unterstützt. Aber die Sprachregelung, es habe sich um eine Konterrevolution ge-

handelt, für die zwar auch Fehler der stalinistischen Parteiführung um Mátyás Rákosi und 

Illusionen des reformistischen Flügels um Imre Nagy, vor allem aber die Einmischung westlich 

imperialistischer Kräfte verantwortlich zu machen seien, die den faschistischen und kriminellen 

Bodensatz der ungarischen Gesellschaft zur Aktion ermutigt hätten, wurde von niemandem 

offiziell in Frage gestellt. Mit einer differenzierenden Kulturpolitik, in der das Erwünschte 

unterstützt, das scheinbar Harmlose toleriert und das Abweichende nur teilweise verboten 

wurde, sowie mit der Möglichkeit, an der Repräsentation der ungarischen Nationalkultur im 

Ausland teilzunehmen, gewann das Kádár-Regime schrittweise große Teile der Intelligenz für 

sich. 

Die Brücken waren nach 1956 nicht alle abgerissen. Frankreich und Italien hatten ihre 

Kulturinstitute in Budapest während der Revolution und nach deren Niederschlagung nicht ge-

schlossen. Die VR Ungarn betrieb nach dem Prinzip der Reziprozität ihre Institute in Paris und 

Rom weiter, auch wenn diese zeitweise unter den Einfluss von Emigranten gerieten. Das Kádár-

Regime entwickelte allmählich für die zunächst eher zufälligen und unkoordinierten Begeg-

nungen und Aktionen ein stimmiges kulturdiplomatisches Konzept. Trotz oder wegen ausgie-

biger Konsultationen mit der Sowjetführung enthielt es bemerkenswerte Spielräume, durch 

Konzertreisen, Buchausstellungen und eben auch Wissenschaftskontakte Ungarns mittel-

europäisch geprägte Nationalkultur zu präsentieren. Dabei standen Frankreich und Paris einige 

Jahre im Vordergrund - wegen der schon in der Zwischenkriegszeit gewachsenen kulturellen 

Beziehungen einerseits und der von Präsident de Gaulle verfolgten Politik unter dem Motto 

„Europa den Europäern!” andererseits (MACHER 201028 vgl. auch SOMLAI 2009 : 283). Der in 

dem in der Quelle dokumentierten Gespräch von Antal Mádl negativ beurteilte Rektor der 

ELTE (1963-1966), István Sőtér, langjähriger Direktor der Abteilung für Literatur an der 

Akademie der Wissenschaften (1957-1984), hatte in den Jahren 1935 und 1936 mit einem 

Stipendium an der École Normale Supérieure studiert. Er war derjenige, der zusammen mit 

Béla Köpeczi – zu dieser Zeit im ungarischen Kultusministerium für die Buchproduktion 

verantwortlich und ebenfalls Student in Paris von 1946 bis 1949 - schon 1957 die Reise einer 

großen Delegation von ungarischen Schriftstellern nach Frankreich vorbereitet hatte. Die Reise 

fand zwar erst 1959 statt, aber sie öffnete Türen nicht nur bei französischen Intellektuellen jeder 

Couleur, sondern auch zum Quai d’Orsay selbst (MACHER 2010 : 285). Béla Köpeczi wird in 

unserer Quelle, dem Bericht des DDR-Kulturattachés, schon als „Leiter der Kulturabteilung des 

ZK” genannt; von 1982 bis 1988 bekleidete er das Amt des ungarischen Kultusministers. 

Kulturdiplomatische Initiativen bahnten der VR Ungarn also den Weg zur Aufnahme 

oder zur Wiederherstellung von regulären auswärtigen Beziehungen zu den NATO-Staaten auf 
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Botschafterebene – mit einer charakteristischen Ausnahme: die offiziellen Beziehungen zur 

Bundesrepublik Deutschland begannen mit der Eröffnung von Handelsmissionen in Frankfurt 

am Main und in Budapest am 15. Juli 1964 „ohne konsularische oder sonstige zusätzliche Kom-

petenzen“ (SCHMIDT-SCHWEIZER [Hg.] 201729: 24). Die Hoffnung, auf diesem Wege zu voll-

wertigen diplomatischen Beziehungen mit Westdeutschland zu kommen, scheiterte zunächst an 

der Haltung Bonns; diese Bestrebungen wurden wenig später, nach dem Sturz Chruschtschows 

im Oktober 1964, aber auch ungarischerseits auf Eis gelegt (ibid. : 26 – 27 und Anm. 69). Somit 

wirft das hier vorgestellte Dokument auch ein interessantes Schlaglicht auf die auswärtigen 

Beziehungen zwischen Deutschland und der VR Ungarn während des Kalten Krieges. 

Drittstaaten sehen sich im Rahmen des Ost-West-Konflikts zunehmend mit der Tatsache 

zweier deutscher Staaten konfrontiert. Auch 1965 gilt noch der Alleinvertretungsanspruch der 

Bundesrepublik Deutschland (KILIAN 200130). Die Bedeutung der so genannten „Hallstein-

Doktrin“ als Leitmotiv und Motor der Außenpolitik beider deutscher Staaten wird von der 

neueren zeithistorischen Forschung kritisch gesehen: Im Vordergrund hätten außenwirtschaft-

liche und geostrategische Überlegungen gestanden; die „Hallstein-Doktrin” habe eher als 

Rechtfertigung für die Expansion, als Beweis für eine erfolgreiche Außenpolitik und als 

Begründung für entsprechende Staatsausgaben gedient (GÜLSTORFF 201731). Die DDR gibt die 

gesamtdeutsche Orientierung Schritt für Schritt auf. Am sichtbarsten ist dies bei den 

Olympischen Spielen. In Tokio 1964 marschiert noch eine gesamtdeutsche Mannschaft unter 

einer  gemeinsamen Fahne ins Stadion – sie zeigt die Olympischen Ringe auf Schwarz-Rot-

Gold. 1968 in Mexiko dagegen treten die beiden deutschen Mannschaften getrennt auf. Im Jahre 

1966 hatte sich das westdeutsche NOK um München als Austragungsort der Olympischen Som-

merspiele 1972 beworben. Trotz positiver Entscheidung durch das IOC wurde im AA „noch 

bis Ende des Jahres 1968 ein Verzicht auf die Spiele erwogen.“ Die Vorstellung einer DDR-

Mannschaft, die mit der „Spalterflagge“ (Hammer und Zirkel im Ährenkranz auf Schwarz-Rot-

Gold) am Bundespräsidenten vorbeiziehen würde, „raubte selbst gestandenen Außenpolitikern 

den Schlaf“ (BALBIER 200532 : S. 106). 

Auch die Volksrepublik Ungarn war schon einmal, und zwar bei der Internationalen 

Eisenbahnertagung, die vom 15. bis 21. Mai 1960 in Budapest stattfand, in das Fettnäpfchen 

des sozialistischen Bruderstaates getreten. „Als besonders geeignete Präsentationsforen 

erwiesen sich internationale Universal- bzw. Fachmessen [im In- und Ausland, KDUe], da sich 

bei diesen Gelegenheiten technisch-wissenschaftliche Leistungsfähigkeit mit politischer 

Symbolik verknüpfen ließ.“ (FÄẞLER 200533 : 155). Der Handelsrat der DDR-Botschaft hatte 

Anstoß an einigen „Provokationen” durch die ungarischen Organisatoren der Veranstaltung 

genommen, die zum Teil, nimmt man die Schilderungen ernst, beinahe an Sabotage der DDR-

Technik-Präsentation grenzten, und dies alles zu Gunsten einer Firma aus Westdeutschland. In 

einem Brief vom 24. Dezember 1960 an den Staatsratsvorsitzenden der DDR und Ersten 

Sekretär des ZK der SED, Walter Ulbricht, der sich bereits am 28. Oktober an ihn gewandt 

hatte, entschuldigte sich der Erste Sekretär des ZK der USAP, János Kádár, dafür, dass zwar 

die Flagge der Bundesrepublik Deutschland, nicht aber die neue Flagge der DDR im Konfe-

renzsaal aufgestellt worden war: „Die Konferenz von Juni 1960 in Budapest über das Thema 

,Herstellung und Erhaltung fugenloser Geleise‘ wurde nicht auf die Initiative einer westdeut-

schen Firma, sondern von der Direktion der Ungarischen Staatsbahnen einberufen. Dem 

entsprechend wurden zur Konferenz auch Fachleute aus 5 [fünf] sozialistischen Ländern 

eingeladen. Bei dieser Angelegenheit wurden durch die Schuld unserer Fachleute tatsächlich 

zwei bedauerliche Fehler begangen. Der eine Fehler, dass nämlich im Konferenzsaal die neue 
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Fahne der DDR zur Zeit der Eröffnung nicht vorhanden war, wurde nach entsprechender 

Ermahnung berichtigt. Es hat sich auch erwiesen, dass zwei Fachleute der Ungarischen 

Staatsbahnen den Vertretern der westdeutschen Firma übertriebene Höflichkeit bewiesen ha-

ben. Die verantwortliche Person wurde infolge dieser Fehler vom Minister zur Rechenschaft 

gestellt und es wurde ihm eine Disziplinarstrafe erteilt.“34 

 

4. Beschreibung und Analyse des Dokuments (II) 

 

Vor diesem Hintergrund ergeben sich für die Analyse und Beurteilung des Dokuments 

aus dem Archiv des MfAA gewisse Schwierigkeiten. Was Antal Mádl über seine Kontakte zu 

den Kulturinstitutionen der Bundesrepublik Deutschlands berichtet, wie er die kulturpolitische 

Situation an der ELTE einschätzt und welche Pläne er für eine Thomas Mann – Gedenkveran-

staltung an seiner Universität schmiedet, erfährt der Leser nur vermittelt, vielleicht auch gebro-

chen durch die Perspektive des DDR-Kulturattachés, dessen Absicht, sich der Kulturabteilung 

des MfAA in Ost-Berlin als wachsamer Soldat im „diplomatischen Krieg“ mit Bonn zu 

empfehlen, auf der Hand liegt. Es kann dies auch in eher defensiver Absicht geschehen. In der 

Verwaltungspraxis „vermerkt“ man etwas, von dem man noch nicht weiß, wie es sich ent-

wickeln wird. Die vorgesetzten Stellen werden mehr oder weniger direkt um Handlungsanwei-

sungen gebeten. Und eine weitere Verzerrung ist möglich: Schildert Mádl seinem Gastgeber 

nur die Eindrücke, von denen er meint, sie würden so erwartet? In diesem Zusammenhang ist 

auch die Anwesenheit des Lektors bei dem Gespräch zu bedenken. 

Immerhin scheint dieser berufliche Bezug den vorgeblich privaten Charakter der Einla-

dung zu stören – oder im Gegenteil: er veranlasst er ihn überhaupt erst. Sonst wäre es – da der 

Gastlektor dienstlich dem Direktor des germanistischen Instituts untergeben ist – auch eine Ab-

weichung von dem Prinzip der „Augenhöhe“. Wie ist es um das persönliche Verhältnis zwi-

schen Institutsleiter und Gastlektor bestellt? Welche Rolle spielt der Lektor hier und jetzt? Soll 

er die Gesprächsinhalte bezeugen? Ging die Initiative zu diesem Gespräch möglicherweise von 

ihm aus? Péter Mádl (geb. 1959), der Sohn von Antal Mádl, erinnert sich daran, dass neue 

Lektoren aus der DDR und Österreich zum Abendessen in die Wohnung seiner Eltern eingela-

den wurden. Insofern ist es denkbar, dass Hans-Joachim Buscha seine Gegeneinladung mit der 

des DDR-Kulturattachés verbunden hat. Allerdings kann sich Péter Mádl an eine Person gerade 

diesen Namens nicht erinnern. Die kurze Verweildauer Buschas am Germanistischen Institut  

der ELTE von nur einem halben Jahr (Wintersemester 1964 – 1965, vgl. Anm. 5) erklärt sich 

Péter Mádl mit dem linguistischen Profil Buschas. Der Interessenschwerpunkt seines Vaters 

habe eher in den Literaturwissenschaften gelegen.35 Ist Buschas Anwesenheit ein Signal an Dr. 

Mádl, dass seine Aktivitäten in Richtung Westdeutschland beobachtet werden? Für die 

Einschätzung der Wiedergabe der Gesprächsinhalte durch den DDR-Kulturattaché wäre ein 

eigener Bericht Mádls an die ungarischen Parteigremien über Verlauf und Ergebnisse seiner 

Studienreise nach Westdeutschland hilfreich. Von der Existenz eines solchen Berichts wissen 

wir bereits, wie die Funde im ELTE-Archiv nahelegen, nicht aber, wo er verblieben ist. Mögli-

cherweise war das KKI eingeschaltet.36  

Weitere Verzerrungen sind nicht auszuschließen, in dem Sinne, dass der Berichterstat-

ter, der Kulturattaché, bestimmte Eindrücke des Reisenden akzentuiert und andere unter den 

Tisch fallen lässt. Im Extremfall würde er nur hören und wiedergeben, was seine Ansichten 

bestätigt. Zu den Ergebnissen der Studienreise habe der „Genosse” sich wie folgt über den 
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Stand der „westdeutschen Literaturwissenschaft” geäußert. „Von wenigen Ausnahmen abgese-

hen [würden] Forschung und Lehre [...] außerordentlich konservativ, zuweilen geradezu reak-

tionär betrieben.” Die Situation an den germanistischen Instituten habe er als „katastrophal” 

bezeichnet. Das Urteil wird am Beispiel von Seminaren mit über 200 Teilnehmern belegt. Dem 

„laufende[n]” Wechsel des Studienfachs bei „Kindern der wohlhabenden Schichten” stehe die 

Unterbrechung des Studiums durch Erwerbsarbeit beim „überwiegende[n] Teil der ernsthaft 

Studierenden” gegenüber. In seinen Gesprächen habe er, so lautet die wolkige Formulierung 

des Kulturattachés,  die „studentische Jugend zum Teil [als] sehr aufgeschlossen gegenüber den 

Problemen, die in der UVR [Ungarischen Volksrepublik, KDUe] zur Diskussion” stünden, 

erlebt. Demgegenüber repräsentierten die meisten Literaturwissenschaftler „den alten Typ des 

deutschen bürgerlichen Wissenschaftlers.” Das ist in dem Kontext der Gesprächssituation als 

negatives Etikett aufzufassen, und der Kulturattaché versteht es auch so, obwohl Mádl selbst 

nach der Aussage von Zeitzeugen an den überkommenen Werten einer literarischen Bildung 

im umfassenden „bürgerlichen” Sinne durchaus festhielt.  

Die Quelle referiert mit der Schilderung der „katastrophalen” Zustände an den germa-

nistischen Instituten in Westdeutschland deutlich auf die Konkurrenz um das Prädikat des „mo-

dernen Deutschland”. Eine nutzlose Masse nichtsnutziger Studierender in dem überlaufenen 

Fach Germanistik ist in den Augen des DDR-Kulturattachés eine Horrorvorstellung. Natur-

wissenschaft und Technik sowie eine am gesellschaftlichen Bedarf orientierte Schul- und Hoch-

schulbildung sind im Selbstbild der DDR mit „Fortschritt” assoziiert. Im Januar 1959 war auf 

Beschluss des ZK der SED zum Beispiel die allgemeinbildende polytechnische Zehn-

jahresschule eingeführt worden. Walter Ulbricht höhnte am 6. Oktober 1959 in diesem Zusam-

menhang bei seiner Rede zum 10. Jahrestag der DDR: „Die westdeutschen Minister, die nicht 

einmal die Kohlenkrise beseitigen können, die nicht mehr imstande sind, die Rückständigkeit 

in großen Teilen ihres Schulwesens zu verschleiern, sind gezwungen, insgeheim die Leistungen 

des arbeitenden Volkes in der DDR anzuerkennen; viele Persönlichkeiten aus dem Westen 

haben es auf der Leipziger Messe auch offen gesagt” (zit. nach AG JUGEND UND BILDUNG 

199237 : 40). 

Die Möglichkeit einer bewussten Dramatisierung durch den Reisenden Dr. Mádl muss 

allerdings auch bedacht werden. Dann könnte die Schilderung katastrophaler Seminarverhält-

nisse in Westdeutschland, die ja der Realtität entsprach, im Sinne einer Captatio Benevolentiae 

die vermuteten Auffassungen des DDR-Kulturattachés bestätigen. Beide Gesprächspartner 

referieren auf das Zeichensystem des Gegenübers. Die private Einladung durch den Kultur-

attaché ist eine Verbeugung vor der sprichwörtlichen ungarischen Gastfreundschaft und signa-

lisiert ein informelles Gespräch - Gedankenaustausch eben. Die Formulierungen des Kultur-

attachés lassen einen tiefen Respekt vor der wissenschaftlichen Reputation Dr. Mádls erkennen. 

Es ist nach dem ungarischen Höflichkeitsparadigma nicht auszuschließen, dass vom 

Kulturattaché auch eine andere Anredeform als berichtet benutzt wurde – statt „Genosse” mit 

der Tendenz zum „Du” möglicherweise „Herr Professor” oder „Herr Doktor” mit der Tendenz 

zum „Sie”. Die ausdrückliche Distanzierung Antal Mádls vom „alten Typ des deutschen 

bürgerlichen Wissenschaftlers” und von einer „außerordentlich konservativ[en], zuweilen 

geradezu reaktionär betrieben[en]” Literaturwissenschaft hätte dann umso mehr die Funktion, 

die eigene Immunität gegenüber unerwünschten westdeutschen Einflüssen zu betonen. 

Vielleicht weiß Mádl es - der Kulturattaché weiß es sicher – dass in Ostberlin  bei einer 

Pressekonferenz am 2. Juli 1965, also gerade während des Studienaufenthaltes Mádls in der 

Bundesrepublik, das SED-Politbüro-Mitglied Alfred Norden das „Braunbuch” vorgestellt hatte. 
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Dieses Propaganda-Ereignis und das Buch selbst blieben nicht ohne Widerhall in der west-

deutschen und internationalen Presse, bis hin zu einem Eklat bei der Frankfurter Buchmesse, 

waren darin doch 1.800 Namen von westdeutschen Politikern, hohen Beamten, Richtern und 

Diplomaten sowie Wirtschaftsführern aufgelistet, deren Karriere in den Machtstrukturen des 

Dritten Reiches und die Beteiligung an den Verbrechen des Hitlerregimes dokumentiert wurden 

(WOLLE 201138 : 133 – 136). Der Vorwurf einer „ausgesprochen konservativ reaktionär betrie-

benen Literaturwissenschaft” muss aber nicht auf solche persönlichen Kontinuitäten in der 

westdeutschen Germanistik zielen, sondern kritisiert die Wissenschaftsmethodik einer vorwie-

gend werkimmanenten Interpretation. Aus damaliger wie heutiger Sicht entspricht  die Dicho-

tomie „bürgerlich-reaktonäre Professorenschaft” und „aufgeschlossene Studentenschaft” – das 

heißt offen zum Beispiel für soziologische, psychoanlalytische und strukturalistische Methoden 

- durchaus einem Mitte der Sechziger Jahre erreichten Diskussionsstand in der westdeutschen 

Germanistik (vgl. SCHÖNERT 200839). 

In eigenartigem Kontrast zu dieser Schilderung rückständiger Verhältnisse an den ger-

manistischen Instituten stehen die Passagen des Berichts, in denen von der funktionierenden 

Organisation der Reise durch die westdeutschen Kulturinstitutionen (Goethe-Institut, akade-

mische Auslandsämter) fast schon geschwärmt wird. Die Ausstattung der westdeutschen „Aus-

landspropaganda” mit finanziellen Mitteln, perfekt Ungarisch sprechenden Mitarbeitern, 

scheinbar unbegrenzt abrufbaren Publikationen und einem „mit modernsten technischen 

Einrichtungen auf das beste versehen[en]” Institut für Sprachwissenschaft in Mannheim, das 

im Interesse der westdeutschen Industrie an ominösen Forschungsaufträgen arbeitet, nötigt dem 

Berichterstatter schaudernde Bewunderung ab – wiederum wissen wir nicht, ob dies der 

Originalton Mádls ist, inwieweit also nicht auch hier ein geschickter ungarischer Literatur-

wissenschaftler auf der Klaviatur der Stereotype spielt, um die ideologischen Gefahren zu 

überhöhen, denen er widerstanden hat. Die Bezeichnung „Auslandspropaganda“ gehört zum 

eher wertneutralen Begriffsinventar des Kulturattachés. So bescheinigt Kloock dem DDR-

Deutschlektor an der Universitäten in Debrecen „eine sehr gute auslandspropagandistische 

Arbeit für unsere Republik“. Er bezieht sich dabei weniger auf eine bereits übersandte fachliche 

Beurteilung durch das ungarische Kultusministerium als vielmehr auf zusätzliche multiplikato-

rische Tätigkeiten mit Wirkung in die ungarische Gesellschaft hinein (z. B. Vorträge vor der 

kommunistischen Jugendorganisation KISZ, Besprechungen von Neuerscheinungen junger 

DDR-Autoren in einer Literaturzeitschrift, Mitwirkung in der Lehrerweiterbildung) und schlägt 

ihn deswegen für Auszeichnungen und eine Beförderung im Inlandsschuldienst vor.40 

Zurück zu dem Gespräch des Kulturattachés mit Dr. Mádl. Im Bezug auf die innerunga-

rische Kulturpolitik zeigt sich Mádl als prinzipienfester Genosse. Er lässt deutlich werden 

(Dokument im Anhang, Abschnitt d, S. 3), dass er die Diskussion der Thesen des ZK der 

USAP41 für notwendig hält; und er macht sich den Wunsch des Leiters der Kulturabteilung des 

ZK, Dr. Béla Köpeczi, zu eigen, dass die ELTE dabei vorangeht (wörtlich wird berichtet: „dass 

die Diskussion in Budapest erst einmal in Gang kommt”). Aber alles Schritt für Schritt: 

zunächst einmal sollen in den Fakultäten, Fachrichtungen und Instituten Pläne für die Diskus-

sionen aufgestellt werden. Mádls abfälligen Kommentare über die apolitische Haltung des 

Rektors István Sőtér (Dokument im Anhang. Abschnitt b, S. 2) – wenn denn vom Bericht-

erstatter getreu wiedergegeben – lassen keinen Zweifel daran, dass er – Mádl - in seinem Ver-

antwortungsbereich die Zügel nicht schleifen lassen wird. Aus meiner Sicht dienen diese 

Referenzen auf Linientreue und ideologische Standfestigkeit nur einem Zweck, nämlich der 

DDR-Seite einen westdeutschen „Universitätsprofessor” als möglichen Festredner bei der für 
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den 21. Oktober 1965 geplanten Thomas Mann – Gedenkveranstaltung schmackhaft zu machen 

(Bericht Abschnitt c). Dieses Gedenken soll an der Philosophischen Fakultät der ELTE 

stattfinden, als deren stellvertretender Dekan, wie wir wissen, Antal Mádl offiziell seit dem 13. 

September amtiert (vgl. Anm. 7). In diesem Zusammenhang fällt der Name von Walter Jens, 

allerdings ohne auf sein wissenschaftliches Profil einzugehen. Dieses hätte vielleicht zu Fragen 

Anlass gegeben: Als Altphilologe und Professor für Allgemeine Rhetorik in Tübingen hätte 

Jens leicht dem „alten Typ bürgerlichen deutschen Wissenschaftlers“ entsprechen können, von 

dem Mádl sich vorher deutlich abgesetzt hatte (Bericht Abschnitt a, S. 2) Selbstverständlich 

hätte Mádl bei entsprechenden Nachfragen darauf hinweisen können, dass Walter Jens zu den 

„wenigen Ausnahmen“ von diesem Typ gehöre, indem er sich auf dessen publizistische Tätig-

keit als weltoffener, liberaler Literaturkritiker bezog. Und er hätte auf Jens‘ pazifistische 

Grundhaltung und sein Eintreten für die liberale Demokratie verweisen können – passend zu 

Thomas Manns Auftritten in den 1930er Jahren in Budapest. Denn im Jahr 1965 tritt Jens 

zusammen mit Ernst Bloch in Tübingen als einer Unterzeichner des Gründungsaufrufs für die 

„Tübinger Aktionsgemeinschaft gegen die Gefahren der Notstandsgesetze” hervor (WISCHNATH 

200942). Aber Mádl ist es wichtig, die Gelegenheit zum Vortrag als ein eher unangenehmes 

Dilemma darzustellen, das ihm in seiner Tübinger Gastrolle durch eine Selbsteinladung von 

Walter Jens aufgezwungen worden sei.  

Wahrscheinlich hat Walter Jens von niemand anderem als von Mádl selbst etwas über 

die Gedenkveranstaltung an der ELTE erfahren, gehören doch die Beziehungen zwischen 

Thomas Mann und Ungarn zu Mádls bevorzugten Forschungsgebieten. Soeben war seine von 

ihm zusammen mit J. Pischel und Judit Győri herausgegebene und in deutscher Sprache 

kommentierte Sammlung „Briefe von Thomas Mann“ erschienen (MÁDL u. a. Hg. 196543. 

Einleitend heißt es dort: „Die Zeitschrift Acta Litteraria fühlt sich auf ganz besondere Weise 

verpflichtet, im Jahre des 90. Geburts- und 10. Todestages Thomas Manns, seiner zu gedenken. 

Die Aufgabe, die sich die Zeitschrift der Ungarischen Akademie der Wissenschaften gestellt 

hat, nämlich zu einer engeren Verknüpfung der europäischen Gesamtkultur und der nationalen 

Literaturen beizutragen, taucht auch als Leitmotiv in sämtlichen Äußerungen Thomas Manns 

in Budapest immer wieder auf.“) Kann man sich vorstellen, dass Mádl darauf in einem 

Gespräch mit akademischen Partnern in Westdeutschland nicht zu sprechen kommt? Nein, er 

tischt seinem Gastgeber in Budapest, dem DDR-Kulturattaché, die nicht sehr überzeugende 

Erklärung auf, seiner Meinung nach hätten „westdeutsche Institutionen in Erfahrung gebracht 

[…], daß die DDR sich diesem Gedenktag hinsichtlich von Feierstunden in der UVR besonders 

annehme.“ So habe er aus „[…] Tübingen die Mitteilung erhalten, daß […] Walter Jens gerne 

zu einem Vortrag über Thomas Mann an die Budapester Universität kommen würde.“ Mit 

dieser perfekt konstruierten Konkurrenzsituation setzt Mádl die DDR-Seite unter Druck, 

schnell zu klären, ob die „Genossin“ Prof. [Inge] Diersen wie geplant den Festvortrag am 21. 

Oktober hält. Zunächst kann dies als zurückhaltende Kritik daran verstanden werden, dass noch 

immer keine Bestätigung von der ausersehenen Referentin vorliegt. (Wohlgemerkt: Das 

Gespräch findet am 23. September statt, der Bericht wird am 25. September verfasst und trifft 

per Kurierpost am 11. Oktober in Ost-Berlin ein.) 

Dass Kloock in seinem Bericht die fadenscheinige Erklärung Mádls aufgreift, wie 

Walter Jens von der Gedenkveranstaltung habe erfahren können, kann zweierlei bedeuten: 

Entweder distanziert er sich indirekt von einer gefühlten Zudringlichkeit Mádls, oder er 

signalisiert Einverständnis mit der Mahnung an die Zentrale. Wie auch immer, ob im Bündnis 

mit dem Kulturattaché oder gegen ihn: Mádl stellt es so dar, als würde ihm dieser aus der 
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Klemme helfen. Im Bericht heißt es wörtlich, Mádl bitte darum, „[…] unbedingt zu 

gewährleisten, daß Genossin Prof. Diersen aus Berlin am 21. Oktober den Festvortrag an der 

Universität hält. Wenn überhaupt, so kann Prof. Jens zu einem späteren Zeit[-punkt, KDUe] 

und evtl. zu einem anderen Thema sprechen.“ Durch dieses Arrangement kann Mádl das Spiel 

nur gewinnen. Vielleicht gelingt es ihm, wegen eventueller Terminschwierigkeiten der 

Ostberliner Kollegin, mit dem Westdeutschen Walter Jens eine aufsehenerregende Besetzung 

des Festvortrags zu präsentieren. Wenn nicht, hat er zwei Referenten im Programm des 

Studienjahrs – mit einer interessanten Konfrontation „fortschrittlicher“ west- und ostdeutscher 

Literaturwissenschaft. Beide Lösungen wären im Sinne des Programms der Ungarischen 

Akademie der Wissenschaften ein Beitrag dazu, die europäische Gesamtkultur mit der 

nationalen Literatur Ungarns zu verknüpfen. Mádl agiert im Kleinen, wie die auswärtige Politik 

des Kádár-Regimes im Großen: er nutzt die „Triangulation“. Mádls Gesprächsstrategie 

erscheint auf diesem Hintergrund als meisterhafter Balanceakt der Kulturdiplomatie. 

 

5. Ein theoretisches Modell der Kulturdiplomatie 

 

Im Anschluss soll gefragt werden, wie sich diese Episode zu theoretischen Modellen der Kul-

turdiplomatie beziehungsweise – wie es in jüngeren Publikationen häufiger heißt – der „Public 

Diplomacy“ verhält. „Public diplomacy” bezeichnet einen Begriff, ein Konzept, eine Praxis 

und ein multi- beziehungsweise interdisziplinäres Forschungsgebiet. Die Praxis geht der 

Forschung sowie der Konzept- und Begriffsbildung voran (HUIJGH 201644 : 437).  So werden 

Erscheinungen, die über Jahrhunderte hinweg gang und gäbe waren, oft unter andere Begriffe 

subsummiert. Denn auch Begriffe haben ihre Geschichte und ihre Konjunkturen. Manchmal 

treten sie Siegeszüge an und reißen die Domänen anderer Begriffe in ihren Herrschaftsbereich. 

Auch deshalb sind sie zu prüfen, um den Ansprüchen wissenschaftlicher Zugangsweisen zu 

genügen und nicht in den „Sackgassen durch Jargonbildung“ stecken zu bleiben (BACHMANN-

MEDICK 5201445 : 11). Der aktuelle Wortgebrauch ist eng mit der Außenpolitik der Vereinigten 

Staaten verknüpft. Schon während des Ersten Weltkriegs kam „Public Diplomacy“ als 

euphemistische Verkleidung für das schon damals diskreditierte Wort „Propaganda“ auf 

(AUERBACH & CASTRONOVO Hg. 201346). Dieser Ursprung sowie die Konzeptbildung im 

Zusammenhang mit entsprechenden Studien in den amerikanischen Thinktanks47 mögen 

erklären, warum sich Umschreibungen oder Übersetzungen des Begriffs voraussichtlich nicht 

durchsetzen (vgl. die Titel der Publikationen von SCHWAN 201148 und von SIMON-NAGY 

201249). Von Beginn an hatte das Konzept eine auswärtige und eine inländische Dimension: 

die Beeinflussung der fremden wie der eigenen Bevölkerung. Deshalb ist es auch eng mit der 

Geschichte der Demokratisierung verknüpft. Das Werben für die eigene Außenpolitik kenn-

zeichnet eher die traditionelle Auffassung von „Public diplomacy” (PD), das neuere Verständ-

nis setzt auf das Dialogprinzip und neben offiziellen Akteuren auch auf Vertreter der Zivil-

gesellschaft im eigenen wie im Partnerland. Entsprechend lässt sich feststellen, dass ein hier-

archisches und ein netzwerkorientiertes Konzept der PD miteinander konkurrieren. Am deut-

lichsten zeichnet sich das Problem gegenwärtig in der Diskussion über die Rolle von transnatio-

nalen Nicht-Regierungs-Organisationen (NGO) ab. Damit korrespondiert die begriffliche Un-

schärfe des Verständnisses von „Zivilgesellschaft”, das heißt, eine mangelnde Abgrenzung ge-

genüber wirtschaftlichen Interessen einerseits und der privaten Sphäre andererseits (vgl. LOH-

MANN / GÖLER / VOLLMER 201650 : 7 et passim). 
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Einen konjunkturellen Niedergang scheint die Bezeichnung „Cultural diplomacy” (CD) 

zu erleben, zu der sich „Public diplomacy” (PD) inzwischen wie ein Gattungsbegriff  verhält.  

(HUIJGH 2016 : 445). Auch die Autoren eines etwas älteren Handbuchs („The Practice of 

Diplomacy”) bemängeln einerseits den ausufernden Gebrauch des Begriffs PD („the whole 

gamut of activities, ranging from news briefing to nation-branding”) auch für kulturelle An-

strengungen im Ausland (CD), die schon seit langem unternommen wurden. Andererseits sehen 

sie den Begriff im Wandel („in transition”). Die Zusammenfassung aller außenkulturpolitischen 

Maßnahmen in einem Gesamtkonzept und die Abstimmung mit Partnern außerhalb der Regie-

rungen (z. B. aus der Wirtschaft und den NGO’s) passe in eine Welt, in der bisweilen die länder-

übergreifenden Themen und Probleme („transnational issues”) die traditionellen Themen der 

internationalen Beziehungen zu verdrängen scheinen („to supersede the international ones”). 

Die Autoren stellen fest, dass in einer transformationsorientierten Diplomatie („transforma-

tional diplomacy”) der Akzent eher darauf liegt, die Beziehungen zwischen den Gesellschaften 

zu knüpfen und zu stärken als die zwischen den Regierungen. (vgl. HAMILTON / LANGHORNE 

201151 : 235 - 236). 

Die Zukunft des Forschungsgebiets liegt nicht in dem Streit um Kategorien. Es geht 

darum, auch über die „neue“ PD hinauszugehen. „The ’beyond the new’ public diplomacy is a 

label originating in scholars’ reactions to the overjuxtaposition of ’traditional’ and ’new’ public 

diplomacy, which stresses complementarities over compartments” (HUIJGH 2016 : 444). Unter 

ihren moderaten Vorschlägen für die weitere Forschung hebt die Autorin – neben dem Wunsch 

nach mehr empirischen Fallstudien – eine theoretische Perspektive hervor, nämlich diesen 

integrativen Ansatz in den Rahmen eines konstruktivistischen Verständnisses der internatio-

nalen Beziehungen zu stellen (HUIJGH 2016 : 445). Ich versuche im Folgenden, skizzenhaft eine 

Bedeutung von Kulturdiplomatie zu rekonstruieren, durch die „Cultural Diplomacy“ (CD) aus 

dem Gesamtkonzept der PD befreit und beide gewissermaßen einander entgegen gestellt wer-

den können. Dazu scheint es nötig, sich aus dem engen, durch die angelsächsische Denktradi-

tion geprägten Verständnis der CD zu lösen. 

Auch GIENOW-HECHT / DONFRIED (201052 : 14) äußern ihr Unbehagen über die bishe-

rigen Beschreibungen von CD in der angelsächsischen Literatur. Denn diese Konzeptualisie-

rungen changierten zwischen „Kulturaustausch” und „Propaganda” und sähen CD direkt unter 

der Ägide von PD. Das angelsächsische Verständnis von CD sei eben sehr stark vom Kalten 

Krieg geprägt. Viele wissenschaftliche Untersuchungen nach dem Zusammenbruch des 

Kommunismus hätten sich denn auch auf die kulturelle Einflussnahme der USA und der 

Sowjetunion auf Deutschland bzw. die Bevölkerung der beiden deutschen Staaten konzentriert. 

Die Verfasser verweisen dabei (GIENOW-HECHT / DONFRIED 2010 : 15) auf CAUTE 200353. Ihr 

Interesse richtet sich demgegenüber auf ein Modell, das – wie ich es sehe - die überlieferte 

Formel von Harold D. Lasswell (1902 – 78) „Who says what, in what channel, to whom, with 

what effect?” auf die Kulturdiplomatie anwendet: „In short: what is the essence of cultural 

diplomacy across time and location?” (GIENOW-HECHT / DONFRIED 2010 : 16) und schlagen 

damit einen Weg ein, wie er von SCHATTENBERG (2011) empfohlen wird: die Analyse der Di-

plomatie als interkulturelle Kommunikation (vgl. oben S. 2 und Anm. 2). 

Bei der Konstruktion ihres transhistorischen Modells von Kulturdiplomatie fokussieren 

sie auf „Konzepte” und „Strukturen”. An einer Fülle von historischen Beispielen belegen sie, 

dass bis zum Ersten Weltkrieg die Strukturen informell und die Konzepte heterogen waren. Nur 

eine Auswahl davon zur Illustration: Der italienische Jesuit Matteo Ricci in China bemüht sich 

im 16. Jh. (christlich-abendländischer Zeitrechnung! KDUe) um die Integration europäischen 
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Denkens in das chinesische Weltbild. Gesandte des spanischen Königs in Italien betätigen sich 

auf eigene Faust als Kunstagenten für italienische Künstler (z. B. für Tizian und Tintoretto) in 

Spanien. Englische Familien senden ihre Sprösslinge seit dem 16. Jh. über den Kanal zu 

befreundeten französischen Familien, damit sie dort den gesellschaftlichen Schliff erhalten und 

Französisch als bevorzugte Sprache der Diplomaten erlernen. Allen diesen Beispielen ist eines 

gemeinsam: Die Akteure handeln nicht im Auftrag einer Macht, sondern sie ermächtigen sich 

selbst: Stichwort empowerment (GÖHLER 201154 : 231). Das  ermöglicht eine Vielfalt der CD, 

die mit der Passung in ein Gesamtkonzept der PD verloren zu gehen droht oder bereits verloren 

ist: „The missing link in cultural diplomacy during the twentieth century has been a neutral 

bridge over which a sustained two-way cultural dialogue and exchange can take place. Neutral 

in this case means a bridge not linked officially to a partisan policy, government, or private 

sector interest. […] In many cases, governmental agencies’ individual national policy agendas 

limit them too strictly to sustain bilateral und multilateral relationships of true understanding, 

both of which are essential for intercultural and international dialogue” (GIENOW-HECHT / 

DONFRIED 2010 : 22, Hervorhebung KDUe). 

Wir lernen, dass eine nachhaltige Brückenfunktion im interkulturellen beziehungsweise 

internationalen Dialog nur von neutralen Mittlern ausgeübt werden könne. Die Neutralität 

erweise sich darin, dass die Mittler nicht offiziell an eine Regierungs-, Partei- oder Unterneh-

mensagenda gebunden sind. „Nicht offiziell“ – in Wirklichkeit aber doch? Ist die Neutralität 

der Akteure ein graduelles Konzept? Der Grad der „Staatsferne“ entscheide über das Zustande-

kommen nachhaltiger internationaler Beziehungen und den Erfolg des interkulturellen Dialogs? 

Mit der gebotenen Skepsis und mit dem Blick auf die Aktanten in dem Gespräch Antal Mádls 

mit dem DDR-Kulturattaché sei gefragt: Handelt es sich bei der Staatsferne „privat 

organisierten“ Wissenschaftleraustausches nicht mehr oder weniger um eine Fiktion? Können 

sich die beiden Akteure (die „Genossen“) einander überhaupt ohne den Parteihintergrund 

wahrnehmen? Ist „wahre Verständigung“ im interkulturellen Dialog, wenn nicht im Grunde 

von vorneherein ein zu idealistisches Konzept, in den Zeiten des Kalten Krieges überhaupt 

denkbar? 

Das Analysemodell von GIENOW-HECHT / DONFRIED scheint mir um eine wesentliche 

Dimension verkürzt. Mir geht es deshalb im Folgenden darum, ihr Modell (im Sinne von 

HUIJGH 2016 : 445) um eine konstruktivistische Perspektive zu erweitern. Um eine Anschluss-

fähigkeit der Begriffe „Konzepte“ und „Strukturen“ an das Structure-Agency-Modell von 

Alexander WENDT herzustellen, spreche ich in diesem Zusammenhang statt von „Strukturen” 

genauer von „Organsiationsstrukturen”, in denen die Akteure initiativ werden, wie Institutio-

nen, Hierarchie-Ebenen, Zuständigkeiten usw. Diese sind auf der Mikroebene des Structure-

Agency-Modells angesiedelt, genau wie auch die „Konzepte”, das heißt die eigenen Interessen, 

das Wissen vom Gegenüber und die daraus abgeleiteten Strategien, das diplomatische Protokoll 

usw. Diese ideelle Struktur (von WENDT als „socially shared knowledge” oder „common 

knowledge“ bezeichnet), unterschieden von, aber zusammenhängend mit der materiellen 

Struktur, ebenso wie von und mit der Interessenstruktur, ist identisch mit der „Kultur“ in der 

Begegnung von Eigenem und Fremden, in den IB, den internationalen Beziehungen (WENDT 

199955 : 139, 141). Kultur wird nach diesem Verständnis nicht verdinglicht, d. h. nicht als An-

sammlung von Artefakten oder rituelle Inszenierung von „Events” betrachtet, sondern als 

Orientierungsrahmen, der soziales Handeln beeinflusst. Das Handeln der beiden Seiten lässt 

sich mit der Spieltheorie analysieren, wie es in neo-realistischen Studien zu den IB üblich ist. 
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Der konstruktivistische Ansatz nun fügt der Analyse eine weitere Dimension hinzu. Dieser fragt 

nach dem „collective knowledge“ auf der Makroebene der „Struktur“. 

Bei der Suche nach den „Mikro-Fundierungen” von Erscheinungen auf der Makro-

Ebene (GSCHWEND / SCHIMMELFENNIG (Hg.) 200756 : Einleitung, 17) besteht aber nach WENDT 

das Problem, dass deren Struktur sich nicht auf Eigenschaften und Interaktionsprozesse der 

Mikro-Ebene zurückführen lässt. Nicht nur, dass sich ein Element der Makro-Ebene in unter-

schiedlichen Gestalten auf der Mikro-Ebene realisieren kann. Sondern es ist auch möglich, dass 

bestimmte Kausalverhältnisse, die auf der Makro-Ebene herrschen, sich auf der Mikro-Ebene 

so nicht wiederfinden lassen. Das Verhältnis von Makro- und Mikroebene ist eben nicht kausal, 

sondern laut WENDT nach dem Konzept der „Supervenience” aufzufassen. Dieser schwer zu 

übersetzende Begriff wird in der Hirnforschung verwendet. Ein mentaler Zustand ist nur virtuell 

in einem Zustand des Gehirns angelegt: Er „kommt einfach hinzu“. Der mentale Zustand kann 

sich einerseits in verschiedenen Symptomen äußern. Andererseits kann zwischen einem 

bestimmten Hirnzustand und einem bestimmten Gemütszustand keine Kausalität hergestellt 

werden. Supervenience hängt nun unmittelbar mit dem Structure-agency-Modell zusammen. 

Es bedeutet, dass es bestimmter Mittler bedarf, um die Struktur der Makro-Ebene zur Erschei-

nung zu bringen: ”The mind supervenes on the brain, for example, because two people in 

identical brain states will be in identical mind states. Similarly, social structures supervene on 

agents because there can be no difference between those structures without a difference among 

the agents who constitute them. Note that these relationships are constitutive, not causal; the 

supervenience claim is not that minds and social structures are caused by brains and agents, but 

that in one sense they are these things” (Hervorh. orig. WENDT 1999 : 156).  

Das Gefühl der Zugehörigkeit ist auf der Makroebene der „Struktur“ in den kollektiven 

Repräsentationen der eigenen Herkunft verankert. Auf der Grundlage der kollektiven 

Repräsentationen konstruieren Gruppen ihre Interessen, konstruieren sie ihre Identität. Das 

kollektive Gedächtnis enthält Mythen, Narrative und Traditionen, die durch Sozialisation und 

rituelle Inszenierungen über Generationen am Leben erhalten werden (WENDT 1999 : 161 – 

162). Die Akteure bringen diese kollektiven Repräsentationen in der interkulturellen 

Begegnung zur Geltung, in dem sie sich selbst und dem Gegenüber Identitäten zuschreiben: ”It 

is the ’generalized other’57 that decides […], and in that sense the cultural constitution of 

identity (or subjectivity) is a form of power, as post-structuralists have emphasized“ 58 (WENDT 

1999 : 177 - 178). Dies mag erklären, warum sich internationale Beziehungen verschlechtern 

können, obwohl das gemeinsam geteilte Wissen übereinander oder das wechselseitig 

voneinander Geglaubte eine Kooperation zum gegenseitigen Vorteil nahelegt beziehungsweise 

in Verträgen bereits fixiert hat. „Shared belief can constitute a Hobbesian war of all against all 

or a Kantian perpetual peace” (WENDT 1999 : 160). Die kollektiven Repräsentationen des 

Anderen können ignoriert oder zur Kenntnis genommen werden, aber weder Kenntnisnahme 

noch Ignoranz motivieren das Handeln. Dies ist nur bei den eigenen kollektiven Repräsen-

tationen der Fall. Das nachhaltige Gelingen eines interkulturellen Dialogs erfordert die 

gegenseitige Respektierung der kollektiven Repräsentattionen des Gegenübers. In dem Maße, 

wie dies mehr und mehr unmöglich erscheint, drängt alles auf den Abbruch des Dialogs auf der 

Makro-Ebene. Auf der Mikro-Ebene lässt sich immer noch zum Interessenausgleich gelangen: 

durch taktisches Überdecken der Differenzen, also Diplomatie der traditionellen Art. „Wovon 

man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen“ (WITTGENSTEIN 7196959 : 115).  
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6. Das Dokument als Spiegel einer modellhaften Situation der Kulturdiplomatie 

 

Die Unterscheidung nach Mikro- und Makroebene der Struktur hilft dabei, die in unserem 

Dokument berichtete Episode, die sich in der Wohnung des Kulturattachés abspielt, noch tiefer 

zu verstehen. Auf der Mikroebene des gemeinsamen Wissens (common knowledge) 

übereinander und über die Welt könnten sich die Partner nicht näher sein. Eine private Einla-

dung könnte sogar den Meinungsaustausch „unter Freunden“ signalisieren. Die beiden Prota-

gonisten vertreten Staaten, die sich im Rahmen des Ost-West-Konflikts – obwohl formal 

gleichberechtigte Mitglieder, sogenannte „Bruderstaaten“, in einem Verteidigungsbündnis, 

dem Warschauer Pakt,  und einer Wirtschaftsgemeinschaft, im Rat für gegenseitige 

Wirtschaftshilfe – beide real der Supermacht Sowjetunion unterordnen müssen. Die politische 

Macht ist in beiden Staaten nach leninistischen Prinzipien in der Staatspartei konzentriert. Beide 

Gesprächspartner sind in diesen Parteien sozialisiert worden. In beiden Staaten wurden die 

Herrschaftsansprüche der Staatspartei und der Führungsmacht bereits durch Volksaufstände in 

Frage gestellt: in der DDR im Juni 1953 und in der VR Ungarn im Oktober 1956. Beide 

Staatsparteien haben diese Aufstände mit Hilfe der sowjetischen Armee unterdrückt. In beiden 

Staaten wurde der Mythos einer faschistischen Verschwörung beziehungsweise Konter-

revolution als Erklärung für die Ereignisse heraufbeschworen. In beiden Staaten wird das 

kulturelle Leben durch die Staatspartei gesteuert. Beide Gesprächspartner sind in diese 

vergleichbaren organisatorischen Strukturen eingebunden. 

Wie kommt es bei soviel Gemeinsamkeiten dazu, dass der Leser der Quelle den 

Eindruck hat, die Gespräche und Verhandlungen würden in gegenseitigem Misstrauen geführt? 

Vielleicht hat sich auch der Kulturattaché die folgenden Fragen gestellt, die wir uns hier 

vorlegen: Ist der Kontakt zur Universität Bonn wirklich so zustande gekommen, wie Mádl es 

berichtet? Hat die westdeutsche Handelsvertretung (HV) Kenntnis von der Studienreise Mádls, 

oder hat sie gar eine aktive Rolle bei der Vermittlung gespielt? Aus meiner bisherigen Kenntnis 

der Archive lässt sich dazu das Folgende sagen: Im Vorfeld der Aufnahme voller diplo-

matischer Beziehungen zwischen der VR Ungarn und der Bundesrepublik Deutschland am 21. 

Dezember 1973 (vgl. dazu SCHMIDT-SCHWEIZER [Hg.] 2017 : 29 – 30) berichtet die HV am 22. 

März 1973 an das AA: „Jede Frage unserer Kulturarbeit muß mit dem für westlichen 

Kulturaustausch zuständigen zentralen Institut für kulturelle Beziehungen [KKI] aufgenommen 

werden. Es arbeitet - je nach gesamtpolitischer Wetterlage - mehr oder noch mehr administrativ. 

Es ist auch für die Herstellung direkter Kontakte zwischen HV und ungarischen Kulturträgern 

zuständig, entsprechende Bitten wurden bisher fast ausschließlich dilatorisch behandelt. D.h.: 

die HV hat keine offiziellen [sic!] Verbindungen zu den Universitäten, zu den germanistischen 

Lehrstühlen, zu den „Schwabendeutschen". Kontakte zu Vertretern der Wissenschaften, der 

Literatur oder der ausübenden Künste ergeben sich, wenn überhaupt, nur zufällig [sic!].“60 Wie 

haben sich Mádls Beziehungen zur westdeutschen Vertretung über die Jahre hinweg gestaltet? 

Irgendwann müssen sie aufgenommen worden sein. Immerhin wird Mádl Anfang der 1980er 

Jahre für die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Budapest tätig; er übernimmt es, 

Informationen zum Deutschunterricht an Sekundarschulen in Ungarn für eine weltweite 

Umfrage des Auswärtigen Amtes zu erheben. „Die Daten wurden von Prof. Mádl, dem Lehr-

stuhlinhaber für Germanistik an der Universität in Budapest übermittelt, der sie erst mit viel 

Mühe zusammentragen mußte, da die offiziellen Statistiken über dieses Thema wenig Auskunft 

geben.“ 61 Für das Jahr 1983 verzeichnet das Archiv des ungarischen Außenministeriums eine 

http://untsprecher.de/
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Buchspende der westdeutschen Botschaft an den deutschen Lehrstuhl der ELTE, eine Maßnah-

me, die den trotz Abschluss des bilateralen Kulturabkommens zwischen der UVR und der Bun-

desrepublik im Juli 1977, seinem Inkrafttreten im April 1978 und dem erstmaligen Zusammen-

treten der gemischten Kulturkommission relativ einseitigen offiziellen Kulturaustausch kenn-

zeichnet (vgl. SCHMIDT-SCHWEIZER 2017 : 36 f.; 45). Wer wem hier mit einer Gegenleistung 

Dankbarkeit bezeugt hat, muss einstweilen offen bleiben.62 

Der Appell des XXII. Parteitags der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU) 

1961, kulturelle Beziehungen zu den kapitalistischen Staaten seien nur dann von Erfolg gekrönt, 

wenn sie sich auf eine verstärkte kulturelle Zusammenarbeit der sozialistischen Länder 

untereinander stützen könnten, zeigte wenig Wirkung. Denn der Ostblock hatte keine 

gemeinsame Kulturpolitik. Im Gegenteil, die einzelnen Länder konkurrierten um den Einfluss 

im Westen (vgl. MACHER 2010 : 95). Wenn der Vergleich erlaubt ist, handelt es sich bei dem 

Verhältnis der beiden Satellitenstaaten DDR und VR Ungarn zur Sowjetunion um ein 

Verhältnis wie zwischen dem braven Klassenprimus und dem nur formal korrekten Muster-

schüler, der ungewöhnliche Wege sucht, um zum Erfolg zu kommen - zwei Formen der 

Anpassung, die tief in der jeweiligen Kultur verankert sind. Für die DDR liegt die genannte 

Einstellung auf der Hand, verdankte sich doch ihre fragile Existenz seit ihrer Gründung 1949 

der imperialen Machtpolitik des Kreml. Und Ungarn? Die VR Ungarn blickte, zwar 

traumatisiert durch die Erfahrung der Volkserhebung von 1956, dennoch selbstbewusst, wie 

auch das heutige Ungarn, auf eine Staatlichkeit von über eintausend Jahren zurück. 

Damit gelangen wir auf die Makroebene der kollektiven Repräsentationen. Ober-

flächliche Sichtweisen vermerken gerne einen Nationalstolz der Ungarn, der auf die tausend-

jährige Tradition des Landes unter der Stephanskrone zurückgeführt wird. Eine meist vor dem 

westlichen Blick verborgene Unterströmung in der politischen Kultur Ungarns geht von dem 

Selbstbild aus, in einem Komp-ország zu leben, das heißt in einem Land, das wie eine Fähre 

zwischen dem östlichen und dem westlichen Ufer pendelt. 63 Im Hinblick auf den spatial turn 

in den Kulturwissenschaften wurde die verspätete Modernisierung Ungarns (Stichwörter: 

Lehnswesen, Städtebildung, zweite Leibeigenschaft) bereits in den späten 1970er und frühen 

1980er Jahren zwischen der etablierten ungarischen Geschichtswissenschaft und kritischen 

Intellektuellen diskutiert, genauer in den Modellen einer historisch tiefreichenden Zweiteilung 

(Westen und Osten) beziehungsweise einer Teilung Europas in drei Regionen (West-, Mittel- 

und Osteuropa) (vgl. SZŰCS 1983; PÓK 201464). Während die westliche Grenze Mitteleuropas 

seit dem Karolingerreich auf der Linie Elbe-Leitha-Triest zu denken ist, erregte in der Mitte der 

1990er Jahre die am Ostrand Mitteleuropas – vom Baltikum und den großen Wäldern zwischen 

Polen und Belarus über die Karpaten zur unteren Donau - verlaufende kulturelle „Bruchlinie“ 

zwischen westlichem und östlichen Christentum bzw. dem Islam international größte Aufmerk-

samkeit: “The Velvet Curtain of culture has replaced the Iron Curtain of ideology as the most 

significant dividing line in Europe“ (vgl. HUNTINGTON 1993 : 29 – 31; HUNTINGTON 199865).  

Welche Fracht bringt die Fähre an welches Ufer? Die Vermittlung der Kulturen von 

West nach Ost und umgekehrt war bis zum Zweiten Weltkrieg eine zwischen West- und 

Mitteleuropa. Deutschland, Österreich und Ungarn hatten eine eigentümliche Zwischenstellung 

(SCHLÖGEL 200266; dazu BEHRENDS 200367). Wie oben bereits erwähnt, hatte Antal Mádl, 

gemeinsam mit anderen Mitarbeitern, vor dem und im Jahre 1965 den Beziehungen Thomas 

Manns zu Ungarn besondere Aufmerksamkeit gewidmet, ganz im Sinne des Programms,  „zu 

einer engeren Verknüpfung der europäischen Gesamtkultur und der nationalen Literaturen 

beizutragen“ (vgl. oben S. 13 und Anm. 43). Dieses Thema wird ihn weiter beschäftigen – wie 
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auch in Bezug auf die österreichische Literatur das Werk Nikolaus Lenaus (MÁDL 198268) - bis 

er im Jahre 1980 die Summe seiner Forschungen in der Publikation „Thomas Mann és 

Magyarország [Thomas Mann und Ungarn] (MÁDL / GYŐRI [Hg.] 198069) auch einem breiteren 

ungarischen Lesepublikum zugänglich macht. Hier ist leider nicht der Platz, auf die von den 

Herausgebern dokumentierten persönlichen Begegnungen Thomas Manns, unter anderem mit 

Lajos Hatvany, Attila József, Dezső Kosztolányi und Béla Bartok näher einzugehen. 

Interessierte seien an die genannte Literatur verwiesen. 

Mit der Eingliederung Ungarns und Ostdeutschlands in den Machtbereich des Sowjet-

imperiums war dieses feingesponnene Netzwerk der Kulturbeziehungen zerrissen. Warum ist 

dem ostdeutschen Kulturattaché und dem ungarischen Universitätsdozenten eine einfache  

Verständigung darüber nicht möglich, dass Thomas Mann im kulturellen Gedächtnis sowohl 

der VR Ungarn als auch der DDR eine hervorragende Rolle als Repräsentant des Humanismus 

und des Antifaschismus spielt? Thomas Mann ließ sich, wie die Verleihung der beiden 

deutschen Goethe-Preise an ihn und seine Reise 1949 nach Frankfurt am Main und Weimar 

gezeigt hatten, weder von dem einen noch von dem anderen deutschen Staat vereinnahmen. 

Dies hatte vor allem in Westdeutschland zum Teil heftige öffentliche Reaktionen hervorgerufen 

(vgl. HAJDU 200270); aber auch in Ostdeutschland war die Entscheidung, ihm den Goethe-

Nationalpreis und die Ehrenbürgerschaft der Stadt Weimar zu verleihen, von internen Aus-

einandersetzungen begleitet (vgl. RÜTHER 200971). Zu Ungarn hatte Thomas Mann ein weniger 

gespaltenes Verhältnis. Er hatte sich mehrfach von der ungarischen Nationalkultur beeindruckt 

gezeigt und korrespondierte mit vielen ihrer geistigen Vertreter, während er an Deutschland 

zeitlebens litt, wenn auch auf hohem Niveau, und sich vor allem in öffentlichen Reden und 

Rundfunkbeiträgen an die Deutschen wandte. 

Es mag sein, dass der kritische Publizist und Professor für Allgemeine Rhetorik in 

Tübingen, Walter Jens, diese Zerrissenheit in einer Rede zum Thomas-Mann-Gedenken besser 

zum Ausdruck gebracht hätte, als es damals ein Fachvortrag von Inge Diersen zum bürgerlichen 

Realismus, der sich zum sozialistischen wandeln sollte, hätte erwarten lassen. Wie genau kannte 

Mádl Inge Diersen (1927 – 1993)? Mit dieser Frage kehren wir wieder auf die Mikro-Ebene 

zurück. Als Literaturwissenschaftlerin hätte sie eigentlich besser in das Programm der 

Gedenkveranstaltung gepasst als Walter Jens, der Professor für Allgemeine Rhetorik an der 

Universität Tübingen. Inge Diersen, die 1952 bei Alfred Kantorowicz an der Humboldt-

Universität (HU) Berlin zu dem Thema „Untersuchungen zur Frage des Realismus im Werk 

Thomas Manns“ promoviert und sich 1963 mit einer Arbeit zum Werk von Anna Seghers 

habilitiert hatte, wurde ab Oktober 1965 zur kommissarischen Direktorin des Germanistischen 

Instituts der Humboldt-Universität ernannt (MÜLLER-ENBERGS u. a. Hg. 5201072) Die ost-

deutsche Kollegin, fast gleichaltrig, nahm also eine ähnliche Stellung wie Antal Mádl an der 

ELTE in Budapest ein und teilte sein Interesse an Thomas Mann. Wir wissen nicht, ob der 

Kulturattaché Kloock während des Gesprächs diese Zusammenhänge kannte. Aber er muss sich 

die Frage vorgelegt haben, welches Spiel sein Gegenüber eigentlich spielt. Regt sich in ihm der 

Verdacht, Mádl lasse sich zum Werkzeug der „Einflußnahme westdeutscher Einrichtungen und 

Organisationen auf die Ausbildung von Deutschlehrern und den Deutschunterricht in Ungarn”73 

machen? Blufft Mádl nur? Aber mit welchem Ziel? Will er nur Druck machen, um die 

Bestätigung einer rechtzeitigen Anreise Diersens herbeizuführen? 

Zuerst einmal: Mádl spielt dieses Spiel auch in der eigenen Universität! In den Planun-

gen vom Ende 1964 ist weder die Studienreise Mádls in die Bundesrepublik Deutschland (mit 

der Anschlussperspektive eines Vortrags von Walter Jens)  noch der Vortrag von Inge Diersen 
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enthalten. Aber beide Anträge, also entweder Inge Diersen oder Walter Jens einen Vortrag bei 

der Thomas-Mann-Gedenkveranstaltung an der ELTE halten zu lassen, werden getrennt 

voneinander an die Universitätsgremien gestellt. Leider konnte bei den bisherigen Recherchen 

im Archiv der ELTE im Falle Walter Jens bisher nur eine Zeile mit der Vorgangsnummer 

(Aktenzeichen 3104) in dem Aktenverzeichnis des Rektorats gefunden werden.74 Ob der Jens-

Vorschlag über die Stationen Dekanat und Rektorat überhaupt das Ministerium erreicht hat, 

lässt sich einstweilen nicht feststellen. Der Diersen-Vorschlag aber wurde quasi in der letzten 

Minute verwirklicht. In der Rektoratsliste der auswärtigen Gäste des Jahres 1965 ist der Name 

auf der letzten Position mit Bleistift nachgetragen.75 Unter dem Aktenzeichen 3322 findet sich 

zunächst einmal der Antrag durch Antal Mádl vom 12. Oktober 1965, mit der uns einigermaßen 

überraschenden Begründung, die Botschaft der DDR habe sich an seinen Lehrstuhl gewandt, 

mit der Bitte, dass Frau Professor Diersen einen Vortrag über Thomas Mann halte. Diese werde 

am 18. Oktober in Budapest eintreffen. Da der Lehrstuhl am 21. Oktober einen Thomas-Mann-

Gedenktag veranstalte, wäre es wünschenswert, wenn der Vortrag in diesem Rahmen stattfinde. 

Der Dekan befürwortet den Antrag handschriftlich und leitet ihn erst am 19. Oktober, also einen 

Tag nach der Ankunft des Gastes, an das Rektorat weiter. Der Rektor bittet am selben Tag in 

der HA des Ministeriums, dass ein Honorar von 300 Forint in Devisen für Frau Prof. Diersen 

gezahlt werde, ebenfalls mit dem Hinweis auf die Bitte der DDR-Botschaft. Weitere 

Dokumente belegen, dass das Honorar auch wirklich ausgezahlt wurde.76 

Man kann nicht umhin, festzustellen: Antal Mádl setzt mit dem Hinweis auf den 

dringenden Wunsch der DDR-Botschaft auch die ihm übergeordneten Funktionsträger der 

Universität unter Druck, sich gegenüber dem Ministerium für eine nicht budgetierte Maßnahme 

einzusetzen. Und das, nachdem schon am 26. Mai 1965 vom Ministerium mitgeteilt worden 

war, dass der Devisenrahmen für 1965 bereits ausgeschöpft sei.77 Ist der angebliche Wunsch 

der DDR-Botschaft eine Finte Mádls? Dafür spricht, dass Mádl seinem Antrag vom 12. Oktober 

kein Schreiben der Botschaft beilegt, auch kein Datum und keine Umstände nennt, wann und 

wie ihn dieser Wunsch erreicht hat. Vielleicht hat er mündlich auf sein Gespräch in der 

Wohnung des DDR-Kulturattachés hingewiesen? Hatte der DDR-Kulturattaché angesichts der 

Dringlichkeit des Anliegens die Möglichkeit, per Telefon oder Fernschreiben die Kultur-

abteilung seines Ministeriums in Ost-Berlin früher einzuschalten, als es mit der Kurierpost der 

Fall war? Wenn ja, hat er davon Gebrauch gemacht? Welche Maßnahmen hat der Bericht des 

DDR-Kulturattachés in der Kulturabteilung des MfAA und in der Abteilung Wissenschaften 

beim ZK der SED in Gang gesetzt? Inwieweit war das Ministerium für Staatssicherheit damit 

befasst? Gehen langfristige Auswirkungen von der Episode aus, z. B. für die Einschätzung, ob 

der Person des Genossen Mádl noch zu trauen ist, ob Absprachen bei Partnerprojekten im 

Universitätsbereich generell besser abgesichert werden sollten, ob die kulturpolitischen 

Entwicklungen in der VR Ungarn und ihre kulturdiplomatischen Aktivitäten in Richtung 

Bundesrepublik Deutschland höhere Aufmerksamkeit verdienen usw. ? 

Einen Hinweis darauf, dass auch die deutsche Seite in eine gewisse Zwangslage geraten 

sein dürfte, finden wir in dem Vorgang eines anderen potenziellen Reisenden von der Humboldt 

Universität in Berlin. Im Unterschied zu Inge Diersen ist der Historiker Professor Walter Bar-

tels, wie es den Regeln entsprach, schon am Ende des Jahres 1964 eingeplant worden. Mit 

einem Brief vom 03. Juni 1965 ergreift Bartels die Initiative, nachdem ihm die Einladung der 

ELTE vom Staatssekretariat für das Fach- und Hochschulwesen der DDR übermittelt worden 

ist, nennt zehn mögliche Vortragthemen und schlägt einen Termin noch im Juni, einen Ersatz-
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termin im Juli vor. Am 15. Juni antwortet er etwas verstimmt auf ein Schreiben des stellvertre-

tenden Rektors der ELTE vom 07. Juni, der ihn darum bittet, den geplanten Vortrag erst im 

Herbst zu halten. Wegen anderer Verpflichtungen nach der Sommerpause will er Ende Septem-

ber darauf zurückkommen.78 Auf einer undatierten Liste vom Ende des Jahres 1965 finden wir 

den Hinweis, Professor Bartels habe die Genehmigung für seine Vorträge durch das „Reise-

komitee“ des ungarischen Kultusministeriums zwar erhalten, aber das Staatssekretariat für das 

Fach- und Hochschulwesen der DDR habe keine Bestätigung erteilt.79 Offensichtlich kam Inge 

Diersen an Bartels‘ Stelle in den Genuss einer Vortragsreise. Sie dürfte mit ihrem Aufenthalt 

in Budapest zufrieden gewesen sein und in Antal Mádl einen interessanten Gesprächspartner 

gefunden haben. Dieser taucht wenig später mit dem Vorschlag einer dreiwöchigen Berlinreise 

im Juli 1966 (an die Akademie der Wissenschaften, zum Studium der Materialien im Thomas-

Mann-Archiv) in der Planung der Geisteswissenschaftlichen Fakultät (BTK) für 1966 auf. 80 

Fazit: Auch in seiner eigenen Institution beherrscht Antal Mádl meisterhaft die Strategie 

der „Triangulation“. Seine Ziele setzt er auf der Linie Dekan der BTK und stellvertretender 

Rektor durch, die ihm voll zu vertrauen scheinen und in den Sog seiner Dynamik geraten. 

Managementfähigkeiten, Zielstrebigkeit und Durchsetzungsfähigkeit sind Eigenschaften von 

Antal Mádl, die er während der untersuchten Jahre 1964 bis 1966 in den Dienst seiner Karriere-

planung stellt. Inwieweit Mádl auch Rückhalt im Ministerium oder im Zentralkomitee der 

USAP hat, lässt sich nur vermuten. Das negative Urteil über den Rektor und die Hinweise über 

seine Beziehungen zum Sekretär des ZK, Béla Köpeczi, die Mádl in das Gespräch mit dem 

DDR-Kulturattaché einfließen lässt, deuten in diese Richtung. In den Gremien der Ungarischen 

Akademie der Wissenschaften setzt sich Antal Mádl nachdrücklich für die Stärkung der moder-

nen Philologien ein. Dabei formuliert er wörtlich sein Sendungsbewusstsein, das ihn als 

Wissenschaftler in die Kulturdiplomatie führt: Die in einer modernen Fremdsprache und ihrer 

Literatur bewanderten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen könnten im Kontakt mit den 

Fachkollegen des betreffenden Sprachgebiets „[…] die Mission erfüllen, dass die ungarische 

Literatur, die bildenden Künste usw. auch im Ausland bekannt werden.“81 

Der Interessenausgleich zwischen dem Kulturattaché der DDR-Botschaft und dem 

ungarischen Universitätsdozenten der Germanistik gelingt auf der Mikro-Ebene der gemein-

samen Repräsentationen, zwar mit Vorteilen auf Antal Mádls Seite, aber gesichtswahrend für 

den offiziellen Vertreter der DDR. Ihre interkulturelle Kommunikation aber misslingt, weil 

Kloock zwar der Begegnung ein privates Gesicht zu verleihen versucht, aber zu stark in den 

Vorstellungen von „Auslandspropaganda“ gefangen bleibt, so dass das Gesicht zur Maske wird. 

Er kann sich auf ein Konzept der „Staatsferne“ nicht einlassen, sondern wird den Verdacht nicht 

los, hinter dem angeblich „privat organisierten“ Wissenschaftsaustausch stünden abweich-

lerische staatliche Pläne der VR Ungarn oder zumindest eine Strategie von Mádl selbst, die er 

– Kloock - nicht durchschaut. Selbst die Gemeinsamkeiten der DDR und der VR Ungarn führen 

den Attaché nicht zum Verständnis für heterogene Konzepte und informelle Organisations-

strukturen, in deren Rahmen „Genosse“ Mádl die Möglichkeit eines Auftritts von Walter Jens 

an der ELTE erwägt. Auf der Makro-Ebene bringt sich die Differenz der kollektiven Reprä-

sentationen in dem Gerangel zwischen dem DDR-Kulturattaché und dem ungarischen 

Germanisten zur Geltung, ohne letztlich die Entscheidung in die eine oder andere Richtung zu 

beeinflussen. Jeder macht sein Ding. Thomas Mann gilt dem einen vorrangig als Repräsentant 

des „besseren“ Deutschland und damit als Waffe im „diplomatischen Krieg“, dem anderen eher 

als Kronzeuge für den Wert der nationalen ungarischen Kultur, ihre Offenheit für den 
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Kulturaustausch und somit ihren Beitrag zur (mittel)europäischen Kultur. Und so bleibt es 

stehen. 

 

ANHANG 

Kulturpolitische Abteilung       den 25. 9. 1965 

 

 
 

V e r m e r k 

 

über einen Besuch des Direktors des Germanistischen Instituts der Eötvös-Lorand-Universi-

tät, Dr. Mádl, in der Wohnung des Unterzeichneten am 23. September 1965 

 

Der Besuch fand auf Einladung des Unterzeichneten statt. Außer den genannten Personen 

nahmen daran teil: die Genossin Mádl, der DDR-Gastlektor in Budapest, Kollege Buscha, und 

die Schwester des Unterzeichneten. 

a) Studienreise von Genossen Dr. Mádl in der Bundesrepublik im Juli dieses Jahres 

Obgleich Dr. Mádl mit der Universität Bonn bisher keinerlei Verbindung hatte, erhielt er 

im Frühjahr eine Einladung vom Rektor der Bonner Universität, Prof. Dr. Moser. Nach-

dem dieser Einladung offiziell zugestimmt wurde, teilte Dr. Mádl den Termin seiner An-

kunft mit und erhielt einen weiteren Brief des Bonner Rektors mit der Bitte, sich zunächst 

wegen der Regelung der Finanzen und des Programms an das Goethe-Institut in München 

zu wenden. 

 

Genosse Dr. Mádl erhielt in München einen ziemlich hohen Geldbetrag. Außerdem schlug 

man ihm vor, seinen Aufenthalt von 14 Tagen auf 3 Wochen zu verlängern, und bat ihn, 

seine Programmwünsche zu nennen. Er wählte den Besuch folgender Universitäten: Bonn, 

Köln, Göttingen, Frankfurt, Stuttgart, Heidelberg, Tübingen. Das Institut bestellte zu den 

angegebenen Terminen Zimmer in erstklassigen Hotels, deren Kosten ebenfalls vom 

Goethe-Institut übernommen wurden. 

 

Genosse Dr. Mádl besuchte in jeder der Universitäten zunächst die Auslandsabteilungen. 

Dies sind nach seiner Meinung sehr gut organisierte Zentren der westdeutschen Auslands-

propaganda. Er selbst wurde an einigen Universitäten von perfekt ungarisch sprechenden 

Mitarbeitern empfangen, die ihm u.a. anboten, zu einem späteren Zeitpunkt, nach Wahl 

größere Mengen an Publikationen zu übersenden. 

 

[Seite 2] 

Genosse Mádl hatte eine Reihe von Gesprächen mit westdeutschen Professoren und Stu-

denten. Es verstärkte sich sein Eindruck, daß in der westdeutschen Literaturwissenschaft, 

von wenigen Ausnahmen abgesehen, Lehre und Forschung auf diesem Gebiet außeror-

[Stempel:] 

Vertrauliche Dienstsache Nr. 95/6 

4 Ausfertigungen 

1 Ausfertigung 3 Blatt 
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dentlich konservativ, zuweilen geradezu reaktionär betrieben werden. Während nach sei-

ner Meinung der größte Teil der westdeutschen Literaturwissenschaftler, mit denen er 

sprach, den alten Typ des bürgerlichen deutschen Wissenschaftlers repräsentiert, fand er 

die studentische Jugend gegenüber den Problemen, die in der UVR zur Diskussion stehen, 

zum Teil sehr aufgeschlossen. 

 

Die gesamte Situation an den westdeutschen germanistischen Instituten in bezug auf den 

Studienbetrieb bezeichnete Dr. M. als katastrophal. So nahm er z.B. an Seminaren einiger 

Institute teil, die von 200 Studenten besucht wurden. Ein großer Teil der Studenten 

betreibt das Studium nicht ernsthaft und wechselt laufend die Studienfächer. Dieser Teil 

rekrutiert sich überwiegend aus den Kindern der wohlhabenden Schichten, während der 

überwiegende Teil der ernsthaft Studierenden häufig das Studium unterbrechen muß, um 

Geld zu verdienen. 

 

Genosse M. besuchte weiterhin in Mannheim ein neuerrichtetes Institut für Sprachwissen-

schaft, das mit den modernsten technischen Einrichtungen auf das beste versehen ist. Der 

Genosse M. vermutet, daß dieses Institut aus Mitteln der westdeutschen Industrie errichtet 

wurde. Hierauf deutet die Tatsache hin, daß zahlreiche sprachwissenschaftliche For-

schungsaufträge bearbeitet werden, die Probleme der Industriesprache (Werbung, Vertrieb 

usw.) behandeln. 

 

b) Zur Situation an der Budapester Universität 

erklärte Dr. Mádl, daß die gesamte politische Aktivität des Lehrkörpers und der Studenten 

durch die apolitische Haltung des derzeitigen Rektors. Prof. Söter [!], negativ beeinflußt 

wird. In diesem Jahr wird noch eine Neuwahl erfolgen. Prof. Söter [!] weilt z. Zt. in den 

USA, wo er sich auf Einladung der Ford-Stiftung für 3 Monate aufhalten wird. Befragt 

nach den Aussichten für einen besseren Rektor, erklärte Dr. Mádl, schlimmer könne es 

nicht werden als mit Prof. Söter [!]. 

 

[Seite 3] 

 

c) Thomas Mann-Gedenkveranstaltung an der Budapester Universität 

Obengenannte Veranstaltung wird am 21. Oktober an der Philosophischen Fakultät durch-

geführt werden. Genosse M. erklärte hierzu, daß nach seiner Meinung westdeutsche 

Institutionen in Erfahrung gebracht hätten, daß die DDR sich diesem Gedenktag hinsicht-

lich von Feierstunden in der UVR besonders annehme. Er habe aus Tübingen die Mittei-

lung bekommen, daß der Universitätsprofressor [sic!] Walter Jens gern zu einem Vortrag 

über Thomas Mann an die Budapester Universität kommen würde. Da er Prof. Jens, der 

allgemein als Gast willkommen ist, auch aus diesem Anlaß nicht absagen kann, bittet er, 

unbedingt zu gewährleisten, daß Genossin Prof. Diersen aus Berlin am 21. Oktober den 

Festvortrag an der Universität hält. Wenn überhaupt, so kann Prof. Jens zu einem späteren 

Zeit[-punkt, KDUe] und evtl. zu einem anderen Thema sprechen. 

 

d) Zur Diskussion über die Thesen des ZK der USAP 

Hierzu äußerte Dr. Mádl, daß an der Budapester Universität die Diskussion mit Beginn 

des neuen Semesters anfangen werde. Er wisse, daß der Leiter der Kulturabteilung des 
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ZK, Genosse Dr. Köpeci [!] großen Wert darauf lege, daß die Diskussion in Budapest zu-

nächst einmal in Gange kommt. Diese Diskussionen würden sich über einen längeren 

Zeitraum erstrecken, und die Parteileitungen sind beauftragt, einen diesbezüglichen Plan 

für die Fakultäten, Fachrichtungen und Institute aufzustellen. 

 

Verteiler:        [Unterschrift] 

MfAA - Kulturabt[eilung]           Kloock 

Staatssekr[etär] 

ZK, Abt[eilung] Wissenschaft 

Botschaft [Budapest] 
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vidualitätskonzeptionen“ in Arbeiten jüngerer Autoren in einem Parteiverfahren zu einem 

„Studienurlaub“ in das Chemiekombinat Bitterfeld „delegiert“, zunächst für ein Jahr, auf 

eigenen Wunsch um zwei Jahre verlängert; währenddessen Arbeit am zweiten Buch zu Thomas 

Mann; 1973 Rückkehr an die HU als Professorin, Hinwendung zur Literatur des 19. u. frühen 

20. Jh.; 1976 Gastvorlesung an der Univ. Paris VIII; 1988 emeritiert; gestorben in Berlin 

17.11.1993 
73 Das ist der Gesichtspunkt für die Zuordnung durch den DDR-Archivar dreizehn Jahre später (1978) 

in das Konvolut PA AA M 60  – MfAA der DDR, Kulturabteilung Sektion Sozialistische 

Länder, Die Tätigkeit der Deutschlektoren der DDR in Ungarn Jan.-Dez 1965. 
74 ELTE LEVÉLTÁRA: RH [Rektori Hivatal] útmutató 1965 [Rektorat Aktenverzeichnis 1965]      Hand-

schriftlicher Eintrag unter Buchstabe J: „Walter Jens NSZK xxx [unleserlich] előadás tart[ásá-

ra] jav[aslat]“ [Vorschlag für einen Vortrag von xxx Walter Jens] 3104“ 
75 ELTE LEVÉLTÁRA: A Müvőledésügyi Miniszterium 57110/1965. számu utasitása alapján 1965. évben 

bonyolitott kiutazások és fogadások [Im Jahre 1965 auf der Grundlage der Verfügung Nr. 57110 
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/1965 des MM abgewickelte Auslandsreisen und Aufnahme ausländischer Gäste, KDUe], 1RH 

d/ Nemzetközi Kapcsolatok 1965 4. doboz 
76 ELTE LEVÉLTÁRA: RH útmutató 1965 Handschriftlicher Eintrag unter Buchstabe D: „Inge Diersen 

előadás tartására eng[gedély]“ [Genehmigung für den Vortrag von Inge Diersen] 3322. Die 

aufgeführten Dokumente in 1RH d/ Nemzetközi Kapcsolatok 1965 4. doboz 
77 ELTE LEVÉLTÁRA: RH 1763/1965, Weiterleitung des Schreibens MM 48413/1965 vom 26. Mai 1965, 

1RH d/ Nemzetközi Kapcsolatok 1965, 4. doboz 
78 ELTE LEVÉLTÁRA: RH 1990 – 2075 – 3182, 1RH d/ Nemzetközi Kapcsolatok 1965, 4. doboz; vgl. auch 

RH 1711/1964, „Kulturális munkaterv, nemzetközi kapcsolatok” [Kultureller Arbeitsplan, 

internationale Beziehungen für das Jahr 1965], 1RH d/ Nemzetközi kapcsolatok 1963 - 1964, 2. 

doboz 
79 ELTE LEVÉLTÁRA: RH 3890/1965, Liste („[…] NDK Fogadás [DDR Aufnahme] […] 5. pont: meg-

hívás előadások tartására [5. Punkt Einladung zum Halten von Vorträgen] Prof. dr. Walter BAR-

TEL törtenész a Humboldt Egyetemről, az Utazasi Bizottság engedélyezte, az NDK Állam-

titkársag nem igazolta vissza“ [Historiker von der Humboldt Universität, das Reisekomittee 

sprach die Genehmigung aus, das DDR-Staatssekretariat gab keine Bestätigung]) 
80 ELTE LEVÉLTÁRA: RH 3882/1965. Schreiben des Dekans der BTK an das Rektorat vom 28. Dezember 

1965, Vorschläge für die kürzeren Studienreisen im Folgejahr 1966 (Seite 2: Mádl Antal, 

Dozent mit Lehrstuhlleitung, Berlin: Akademie der Wissenschaften, Staatsbibliothek bzw. 

Thomas-Mann-Archiv, Juli 1966, 3 Wochen.  „Mivel az egyetemen oktatás ekkor már nincs, 

esetleg Thomas Mannről tarthatna előadást, ha a Thomas Mann-Archiv erre igényt tart.“ [„Da 

zu dieser Zeit an der Universität kein Studienbetrieb ist, könnte er vielleicht einen Vortrag über 

Thomas Mann halten, wenn das Thomas-Mann-Archiv das wünscht.“]) 
81 A MTA Nyelv- és irodalomtudomány Osztályának közleményei XXIII. kötet 1. – 4. szám 

[Mitteilungen der sprach- und literaturwissenschaftlichen Abteilung der Ungarischen Akademie 

der Wissenschaften. Band 23 Nr. 1 - 4] 1966, S. 322 – 323 (Im ungarischen Wortlaut: „[…] 

mert az illető nyelvország szakembereivel való kapcsolatával missziót tölthet be, hogy a magyar 

iradolom, képzőműveszet stb. eredményei külföldön ismertté váljanak.“) 
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BESZÁMOLÓ 

A IV. FIATALOK EURÓPÁBAN KONFERENCIÁRÓL34 
 

A Sopianae Egyesület 2007-ben olyan középiskolás diákok kezdeményezésére alakult, akik az 

iskolai tananyag elsajátításán túl saját és kortársaik tudásvágyának kielégítését tűzték ki 

céljukul. Az egyesület kezdetben előadássorozatokat, illetve tanulmányi versenyeket, ifjúsági 

táborokat rendezett. Az eltelt évek folyamán az Egyesület tevékenysége kibővült, összetétele is 

megváltozott. A Sopianae Egyesület 2010 óta szervez nemzetközi társadalomtudományi 

konferenciákat. A 2007-ben 10 éves jubileumát ünneplő Egyesület legrégebbi rendezvénye a 

Fiatalok Európában programsorozat, mely egy idős magával az Egyesülettel.  

A Fiatalok Európában programsorozat keretében 2010-ben került először megrendezésre 

a Fiatalok Európában Konferencia, melynek célja a fiatalok uniós ismeretanyagának bővítése 

volt. A rendezvényen egyetemi oktatók és uniós területen dolgozó szakemberek tartottak 

előadásokat egyetemi hallgatók részére. Pár év kihagyást követően 2015-ben került sor a 

második, majd 2016 novemberében a harmadik, 2017 novemberében pedig a negyedik FEU 

konferenciára. A konferencia struktúrája 2015-től alapvetően megváltozott. A nagy szakmai 

múlttal rendelkező oktatók, szakemberek, közéleti személyiségek előadásaira a konferencia 

plenáris előadásai keretében kerül sor, míg a szekciók keretében doktoranduszoké és 

doktorjelölteké a főszerep, akik a konferencia keretében mutathatják be kutatómunkájuk 

eredményét.  

A IV. Fiatalok Európában Konferenciára – az előző évhez hasonlóan – a pécsi Zsolnay 

Kulturális Negyedben került sor 2017. november 24-25.-e között. A konferencia célja a 

tudományos alapokon nyugvó, tudományágak közötti párbeszéd elindítása volt az Európai Unió 

és a csatlakozás előtt álló országok fiatal értelmisége körében. A tagországokban élők pontos 

ismeretekkel rendelkeznek az Unió adottságairól, a csatlakozási szándékkal rendelkező 

országok fiataljai pedig új szemlélettel járulhatnak hozzá a két oldalú, de közös célú 

kommunikációhoz. A résztvevők a közös munka eredményeként, az eltérő szemszögből 

megközelített problémákat szintetizálva, közelebb juthattak az egységes és még jobb, közös 

Unió megteremtéséhez. 

A IV. FEU Konferencia fő témája Római Szerződés aláírásának 60. évfordulója 

alkalmából az európai integráció elmúlt hatvan évének eredményei a gazdasági fejlődés, a 

jogrendszer, a tudományos innováció, a fenntarthatóság és az esélyegyenlőség terén. 

A konferencia fő előadója Schanda Tamás, európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős 

államtitkár volt, aki az európai uniós támogatásokról, kifejezetten az Emberi Erőforrások 

Operatív Program működéséről, finanszírozási rendszeréről és a támogatások várható 

eredményéről beszélt. Schanda Tamás előadásában hangsúlyozta, hogy a 2014–2020-as 

fejlesztési ciklusban az ország mintegy kilencezer milliárd forintos uniós forrásból 

gazdálkodhat, ennek hatvan százalékát a kormány a gazdaságfejlesztésre fordítja. Ebből az 

összegből az emberi erőforrás fejlesztéshez 952 milliárd érkezett – innen jönnek az oktatásban, 

egészségügyben, szociális téren történő újítások. Hozzátette, hogy napjainkban az Unió és a 

                                                           
34 Másodközlés: A beszámoló először a Közép-Európai Közlemények XI. évf. 2. számábasn jelent meg. pp. 177-

179. 



 

 

IV. Fiatalok EUrópában Konferencia 

Pécs, 2017. november 24-25. 

Sopianae Kulturális Egyesület  

Tanulmánykötet 

 
 

402 

 

magyar kormány viszonya a fejlesztési források tekintetében kiélezett, sokat fenyegetőznek 

azzal, hogy megvonják azokat. Mindezt teljesen jogtalanul tennék, mivel ezek nekünk 

megjárnak és nem is „adományként” érkeznek. 

Schanda Tamás zárszavában örömét fejtette ki, hogy a fiatal kutatók ilyen aktívan 

foglalkoznak az európai uniós kérdésekkel, annak, hogy közel száz fiatal kutató részvételével 

zajló konferencián ilyen komoly érdeklődés mellett beszélhetett, egy amúgy nagyon száraz 

szakpolitikai kérdésről. 

 

Schanda Tamás előadása a IV. Fiatalok Európában Konferencián 

 
Fotó: Szabó István – Steve-O Photo and video 

 

A konferencián a plenáris előadások mellett 6 szekcióban (Geo- és Energiapolitikai 

Szekció, Jogtudományi Szekció, Jean Monnet Interdiszciplináris Szekció, Jog- és 

Politikatudományi Szekció, Oktatás és Neveléstudományi Szekció, Közgazdaságtudományi 

Szekció) 78 előadó 77 tudományos előadása hangzott el. A szakmai rendezvényen minden 

szekcióban kiemelt érdeklődés mellett zajlott a szakmai diskurzus. A rendezvényen elhangzott 

szekcióelőadások absztraktjai a www.fiatalokeuropaban.hu oldalon érhetők el. A konferencia 

összegzéseként konferenciakötetet készült, mely papír alapon és online is megjelent. Az online 

verzió elérhető a www.fiatalokeuropaban.hu oldalon. A konferencián elhangzott előadásokból 

készült 10 legnívósabb tanulmány Közép-Európai Közlemények 2018 számaiban került 

publikálásra. 

A szakmai esemény Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata, a Europe 

Direct Baranya Megyei Európai Információs Pont szakmai támogatásával, a Pallas Athéné 

Domus Animae Alapítvány anyagi támogatásával valósult meg.  
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A Sopianae Egyesület elkötelezett a Fiatalok Európában programsorozat folytatása 

mellett. Ennek keretében a következő két évben biztosan megrendezi a Fiatalok Európában 

konferenciákat, ahova az érdeklődők mellett kiemelt szeretettel várja az előadni és publikálni 

kívánó doktoranduszokat, doktorjelölteket és már fokozatot szerzettek egyaránt.  

A Konfenrecia keretében került sor a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke kitüntető 

díjának átadására. 

 

A Baranya Megyei Közgyűlés elnöke elnöki kitüntető díjat adományozott a Sopianae 

Kulturális Egyesület részére egy évtizede tartó kiemelkedő közösségépítő, kulturális és 

közművelődési tevékenysége elismeréseképpen. 

 

A díjat Fazekas Róbert a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke adta át Vanner Tündének a 

Sopianae Kulturális Egyesület elnökének. Vanner Tünde beszédében köszönetét fejezte ki a 

Baranya Megyei Önkormányzatnak a megtisztelő elismerésért, s megköszönte mindazon 

szervezetek támogatását, akik nélkül nem tudta volna megvalósítani azt a számtalan színvonalas 

programot, melyet az Egyesület az elmúlt 10 évben rendezett. 

 

Fazekas Róbert, a Baranya Megyei Közgyűlés alelnöke adja át a kitüntető díjat Vanner 

Tündének a Sopianae Kulturális Egyesület elnökének az esemény megnyitóján 

 
Fotó: Szabó István – Steve-O Photo and video 
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