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A HAZAI KATONAI HR STRATÉGIÁK MÓDOSULÁSAI ÉS SPECIFIKUMAI IV.
(2012-2021)
Angyal Árpád Béla
Pergola Gyöngy Kft., 3200 Gyöngyös, Jászsági utca 8., +36 20 390-8491,
bela.arpad.angyal@gmail.com

Absztrakt
Az 1989-90-es rendszerváltást követően a Magyar Honvédség nagymérvű szervezeti, technikai
és személyi változásokon ment keresztül, s ez utóbbiaknak 2000-től különböző HR stratégiák
adtak keretet. A stratégiák egyenként mintegy tízéves időszak humán tevékenységét kívánták
felölelni, de jó esetben is alig egy-egy kormányzati ciklust tudtak csak kiszolgálni. (Mindezt
annak ellenére, hogy voltak olyan időszakok, amikor az országgyűlési választások nem hoztak
számottevő változást a kormányoldalon).
A sorozat (ezek között a jelen tanulmány is) nem elsősorban a katonai humánstratégia-alkotás
folyamatának mikéntjére kíván reflektálni. Inkább arra szeretne rávilágítani, hogy ezek
tartalmában egyes részterületeken milyen módon keveredik a személy- és a
szervezetközpontúság, mennyire tolódik el ez utóbbi irányába a tárca újabb és újabb
humánstratégiája, illetve, hogy milyen külső és belső körülmények segítették/gátolták ezek
megvalósulását a gyakorlati életben.
Érdekes végigtekinteni a honvédelmi tárca által megalkotott humánstratégiák létrejöttének
folyamatát – ezen belül is azt, hogy milyen sajátosságok jellemezték a rendszerváltás és az azt
követő mintegy egy évtized személyzeti munkáját, illetve milyen lényeges eltérések mutatkoztak
a 2000-től kiadásra került HR stratégiák sorában.
A Honvédelmi Minisztérium 2000-es és 2003-as HR stratégiáinak specifikumai Pécsett, a
tavasszal megrendezett IV. Interdiszciplináris Doktori Konferencia előadásait közreadó kötetben
kerültek bemutatásra. A kutatási eredmények ismertetésének folytatásaként a polgári kormányzat
2008-as humánstratégiáinak sajátosságai jelentek meg angol nyelven a Kecskeméti Főiskola
Kertészeti Főiskolai Karán 2015 augusztusában megrendezett Gazdálkodás és Menedzsment
Tudományos Konferencia kiadványában. Az ugyancsak itt megjelent második, angol nyelvű cikk
(a teljesség igénye nélkül) már érintette a 2012-es HR stratégia egyes lényegesebb részeit.
A jelen IV. rész a 2012-ben datált, közszolgálatival harmonizáló, polgári értékekre épülő katonai
HR stratégia teljes terjedelmét kívánja a fentiekhez hasonló szemszögből bemutatni.
A dolgozat a szerző álláspontját tükröző értekezés.
Kulcsszavak: stratégiai tervezés; humánstratégia; karriermodell; rekonverzió.
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1

Bevezetés

A Magyar Honvédség humánstratégiája a 2000-es első verziója óta óriási változásokon ment
keresztül 2012-ig. Fel kell tenni a kérdést, hogy mi kényszerítette ki ezeket a határozott
irányváltásokat. Valóban ilyen rosszak voltak a koncepciók, vagy a nemzetközi politikában, a
magyar társadalomban, hazánk biztonságpolitikai és katonai stratégiáiban, a nemzetközi és a
hazai gazdasági életben mentek végbe olyan változások, melyek magukkal hozták a
humánstratégiák permanens, nagymérvű módosításait? Nem volt-e elsiettetett a 2004-es
sorkatonai szolgálat (belpolitikai célzatú) felfüggesztése, számoltak-e a magyar gazdaság
teljesítményének visszaesésével, mely magával hozta a honvédelemre fordítható GDP arányos
csökkenését is?
A tárca HR stratégiájának (egyes globális elemein kívül) változnia kellett, mivel a 2010-es
kormányváltást megelőzően – mint oly sok más, nemzeti stratégiai területen – a honvédelem
terén sem volt (a sorkatonai szolgálat felfüggesztése, és a NATO tagság kivételével) széleskörű
egyeztetés és közmegegyezés.
A korábbi HR stratégiák eredménytelenségét több összetevő is befolyásolta. [Kolossa, 2009]
Összességében megállapítható, hogy azokban is jelen volt a stratégiai gondolkodásmód és
tervezés, ennek ellenére az egyszerre volt statikus (hiszen nem reagálta le az aktuális, gyors
változásokat), és - egyes személyekre vonatkozóan - elvtelenül rugalmas, így a szervezeti
rugalmatlansága mellett sok esetben törvényen felüliséget tükrözve önmagát tette hiteltelenné.
Ez csak úgy volt lehetséges, hogy a döntéshozók jó részt nem ismerték a szervezet belső
viszonyait és törvényszerűségeit, vagy nem voltak hajlandóak azt figyelembe venni és
megpróbálták átírni azokat.
A szakmai lobby hatékonysága a szervezeti érdekek érvényre juttatása terén is erősen
megkérdőjelezhető volt, hiszen a szövetségi kötelezettségek, és az erőn felüli vállalások,
valamint a valós lehetőségek között nagy eltérés volt tapasztalható. Még ha a társadalom nem is
érezte, az állam pedig nem mindig vett tudomást róla - a speciális szervezeti elveket is figyelembe
véve – a haderőn belüli karrier általuk volt determinált, ugyanakkor a rendszer megtartó
képessége igen korlátozottnak volt mondható. A haderő jövedelmi viszonyai folyamatosan
alulmúlták a polgári életben hasonló kompetenciákkal rendelkező munkakörökét, de ez csak
részben volt oka a nagyszámú fluktuációnak. A kiválók rekonverzióját megnehezítette, hogy a
honvédségnél megszerezhető speciális szaktudás csak részlegesen konvertálható a polgári
életben. Ugyanakkor a parancsnoki, vezetői szintekről elkoptak a külső motivációs, ösztönző
lehetőségek, így a vezetők sok esetben a negatív motivációt (megkülönböztetést, hátrányba
helyezést) használhatták csak.
Bár a védelmi és katonai paradigmaváltás megtörtént, a személyi állomány szemléletváltozása
csak kis lépésekben haladt előre. Folytatódott a közszolgálati szféra és a hadsereg közötti
egységesítés, de ez nem mindig vette figyelembe az eltérő motivációs tényezőket, és az anyagi
háttér sem volt ehhez biztosított.
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Nem csak a HR stratégia volt statikus, hanem a regnáló karriermodell is, nem követte le a
szervezeti változásokat, nem vette figyelembe a szolgálatot vállalók egyéni kompetenciáit és
élethelyzetét, melyek nagyban megnehezítették a rugalmas reagálást. [Angyal, 2015]
A fentiek tükrében a döntéshozók és a személyi állomány konszenzusos megállapodása alapján
kialakított új stratégiai gondolkodásmód bevezetése jelenthette volna a feszültségek feloldásának
lehetőségét. Az állomány reménykedett abban, hogy a HM jövendő HR stratégiája (melynek
kiindulópontjai között visszacseng a fenti megállapítások egy része) majd pozitív választ ad a
felsorolt anomáliákra. Többek között sokan reménykedtek a nyugdíjasok munkavállalását
beszűkítő kormányintézkedés feloldásában is. [Országgyűlés, 2007]
Annak ellenére, hogy a 2010-es kormányprogramként beharangozott Nemzeti Ügyek Politikája
[Nyitrai, 2010] csak egy mondatban utalt Magyarország új védelempolitikájára1, a honvédelmi
miniszterjelölt meghallgatásán úgy tűnt, hogy az új vezetés egy átfogó programmal rendelkezik
a következő négyéves ciklusra, ahol Hende Csaba – még miniszterjelöltként - megfogalmazta,
változtatni akar azon, hogy a Magyar Honvédség a kormányváltás időszakában nem képes
megfelelő válaszokat adni a 21. század kihívásaira. [Kern, 2011]
A 2012-es polgári értékekre épülő, tárcaszintű HR stratégia nagyon gyorsan, mintegy egy év
előkészítést követően, 2012. július 29-én kiadott HM utasítással jelent meg. Mind tartalmilag,
mind formailag hátat fordít a korábbi tárcaszintű humánstratégiáknak, hiszen a Magyary Zoltán
Közigazgatás-fejlesztési Program keretébe illeszkedve, annak szerves részeként kohéziót mutat
a közigazgatás más szerveinek hasonló stratégiájával, ezzel elméletileg biztosítva a közszolgálati
életpálya és a katonai karrier átjárhatóságát.
2 A közszolgálatival harmonizáló, polgári értékekre épülő katonai HR stratégia
(2012-2021) sajátosságai
2.1 Az új HR stratégia kidolgozásának előzményei, a liberális értékekre épülő
humánstratégia (2008-2017) következményei
A HM 2012-es humánstratégiájának kidolgozását egy kormányzati szintű közszolgálati
egyeztetés előzte meg, melyen a korábbi Hszt. utózöngéi jelentkeztek, mivel már 1996-ban is
nehézségekbe ütközött egységes jogszabály keretében kezelni a fegyveres szervek2 állományát
érintő valamennyi problémát. Várható volt, hogy az eltérő szervezeti és működési keretek között
korábban jelentkezett anomáliákat tovább bővítheti a fegyveres testületeket és a polgári szférát
is átfogó közszolgálati életpályamodellek összehangolásának célkitűzése, melyért a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) vállalt felelősséget. 2011. július 31-ig a KIM
jóváhagyta az érintett tárcák által kidolgozott, egyes életutakhoz kapcsolódó ágazati személyzeti
stratégiákat, melyben a közigazgatási, a nemzetgazdasági, a külügyi, a belügyi és a honvédelmi
minisztériumoknak kellett elkészíteni az egyes életutakhoz kapcsolódó ágazati személyzeti
„A Nemzeti Ügyek Kormánya a honvédelemben, a környezetvédelemben és kulturális értékek védelmében is
érvényre juttatja a nemzeti egység akaratát és helyreállítja a közjó primátusát.”
2
1. § (1) E törvény hatálya a rendvédelmi szervek (a rendőrség, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, a büntetésvégrehajtási szervezet), valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok (e
törvény alkalmazásában a továbbiakban együtt: fegyveres szervek) hivatásos állományú tagjainak szolgálati
jogviszonyára (a továbbiakban: szolgálati viszony) és társadalombiztosítási ellátására terjed ki.
1
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stratégiákat. Ennek eredményeként a köztisztviselők, a rendvédelmi és a fegyveres dolgozók,
illetve a hivatásos és szerződéses állományú katonák életpályamodelljének egységes javaslatáról
2011. augusztus 31-én tárgyalt a kormány. Egyben hitet tettek amellett, hogy az új stratégia
összhangban lesz a közszolgálati jogszabályokkal, az új Mt.-vel, valamint az új Hjt.-vel is.
A HM új humánstratégiájának bevezetését megelőzően bár külső, tárcaközi egyeztetésekben nem
volt hiány, ugyanez az állítás nem helytálló a belső egyeztetésekkel kapcsolatban. A valós
tartalmú párbeszédek helyett a tárca gyakorlatilag kész tények elé állította az érintetteket, és egy
országos „road show” keretében próbálta meggyőzni az állományt és a szakszervezeteket az új
humánstratégia előnyeivel kapcsolatban. Ez a lépés elkésettnek mondható, mivel akkorra már a
médiákból áradó ál- és valós hírekkel feltüzelt, érdekeik megsértését vélelmező állomány
értékítélete kialakult a koncepcióval kapcsolatban. Márpedig ismert, hogy egy szervezet
szempontjából milyen fontos a belső kommunikáció, az alulról jövő ötletek és bírálatok
befogadása, ezzel a személyi állomány érdekeltté tétele a stratégia kialakításában és
elfogadásában. „A stratégiai tervezés a túlélés egyik alapja. Megfogalmazható úgy is, mint egy
kommunikációs mód, mely a szervezet belsejétől a fenntartók felé és onnan visszafelé irányul,
működik.” [Kissné, 2009] Ráadásul a „road show”-kon kialakult kommunikáció nagyon
egyirányúra sikerült, ami nem az érintett állomány érdektelenségét, hanem inkább
megfélemlítettségét jelezte. Sajnos a passzivitásból az érintett vezetés azt a következtetést vonta
le, hogy a személyi állomány megértette, elfogadta és magáénak tudja a koncepció lényegét.
Gyakorlatilag a Parlament még meg sem szavazta az alaptörvénnyel együtt hatályba lépő új
honvédelemi törvényt, s még folytak a (főleg vezetői szintű) viták a leendő humánstratégia
véglegesítésével kapcsolatban, ezzel párhuzamosan megindult a minisztérium immár sokadik
átszervezése, melynek keretében 2011-ben a HM struktúrájának, és az irányító szervek
létszámának, funkciójának a racionalizálása is megtörtént. Ezzel többek között a Katonai
Ügyészség is kikerült a hadsereg állományából. Ugyanakkor Dr. Szarka Gábor kabinetfőnök
2011. 08. 24-i tájékoztatóján kijelentette, hogy „A személyzetfejlesztési politikánk szerint teljes,
az MH egészére vonatkozó munkakör-elemzést fogunk elvégezni.” Tehát a HM még nem tudta,
hogy hol, milyen feladatok ellátására milyen állományra lesz szüksége, de az átszervezések
(létszámcsökkentések) korábbról fennmaradt permanens folyamata továbbra sem állt le.
Ugyanakkor a Honvéd Vezérkar főnöke a Magyar Honvédség Katona Konferenciáján3 kifejtette,
hogy a honvédelmi miniszter útmutatásának megfelelően az átalakítások során vezérelv volt az,
hogy a katonai képességek nem csökkenhetnek.
2.2 A tárca 2012-es HR stratégiájának felépítése
A 2012-ben életbe lépett humánstratégia felépítése az alábbi fejezeteket foglalja magába [HM,
2011]:
Bevezető
1. A stratégia rendeltetése
2. A stratégia célrendszere
2.1 Életpálya és pályakép (ebben: a katonai életpálya és pályakép kialakításának
alapelvei; a tiszti és altiszti pályamodellek; a legénységi állomány pályaképe; az
3

Székesfehérvár 2011.12.13.
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önkéntes
tartalékos
állomány
előmenetele;
kormánytisztviselők,
közalkalmazottak, munkavállalók; a teljesítmény mérése)
2.2 Munkaköri követelmények rendszere ( munkakörelemzés, munkakör-értékelés;
rendfokozati és állományarányok; személyzetfejlesztés; honvédelmi nevelés)
2.3 Kompenzáció, juttatások és támogatások (illetmény, illetményen kívüli juttatások;
elismerések, ösztönzések rendszere; munkaerő-piaci visszailleszkedés
támogatása; lakhatási támogatási rendszer; humánszolgálati tevékenység;
rekreáció)
2.4 Humánerőforrás-menedzsment intézményrendszere és a humán informatikai
rendszer (humán kontrolling)
2.3 A humánstratégia egyes pontjainak magyarázata
2.3.1

A stratégia rendeltetése

A rendeltetésnél kiemelten fontos annak hangsúlyozása, hogy „A humánstratégiának és a
stratégiával összhangban kidolgozásra kerülő, annak megvalósítását célzó, rövid- és középtávú
cselekvési programoknak szorosan kell illeszkedniük a honvédelmi tárca hosszú távú stratégiai
tervéhez,
valamint
a
Magyary
Zoltán
Közigazgatás-fejlesztési
Programban
megfogalmazottakhoz.”4 Ez már csak azért is fontos volt, mert a korábbi időszakokban a
stratégiai tervek gyakorlatilag csak arra szolgáltak, hogy legyen mitől eltérni.
2.3.2

A stratégia célrendszere

A haderőkép 2021-es megfogalmazása – mely szerint „A Magyar Honvédség korszerűen
kiképzett és felszerelt, nemzetközi együttműködésre is képes, rugalmasan és hatékonyan
alkalmazható képességekkel rendelkező haderő lesz. Hadrendje, szervezeti struktúrája, létszáma,
belső állományarányai, fegyverzete és felszerelése meg fog felelni a kor kihívásaiból, a
biztonsági környezetből, az ország védelmi szükségletéből, a nemzetközi szerződésekben vállalt
kötelezettségekből és a műveleti részvételből adódó követelményeknek.”5 – gyakorlatilag egy
sajátságos vízió-misszió keverékként jelenik meg.
A humánstratégia kialakításánál figyelembe vették a Magyar Honvédség 2010. évi helyzetképét
és a védelmi tervezéshez kiadott miniszteri irányelveket6, melyek alapján a korábbiakkal egyező
számú, de eltérő megnevezésű pilléreket (1. sz. ábra) határoztak meg.

79/2011. (VII. 29.) HM utasítás „A Magyar Honvédség humánstratégiája a 2012-2021. közötti időszakra
kiadásáról” 1. sz. melléklet 3. o.
5
79/2011. (VII. 29.) HM utasítás „A Magyar Honvédség humánstratégiája a 2012-2021. közötti időszakra
kiadásáról” 1. sz. melléklet 3. o.
6
HM (2010): Miniszteri irányelvek a védelmi tervezéshez 2012-2021.
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1. ábra: A HM 2012-es HR stratégiájának vázlata
Forrás: HM [2011]
2.3.3 Életpálya és pályakép
Az első, azaz a kiszámítható és vonzó katonai pályamodellt támogató pillér7 életpálya, pályakép
pontjában olyan új (magyarázattal ellátott) fogalmak jelentek meg, mint az életpálya, a pályakép,
a pályamodell és a pályaháló. Az adott fejezet sorai között olvasva kiderül, hogy a korábbiakban
már bevezetett szervezetközpontú humánstratégia tovább erősödik.
A stratégia elismeri, sőt szervezeti elvárásként fogalmazza meg a katonai pályát meghatározó
kötelezettségeket, ami megkülönböztető jelleggel bír más foglalkoztatotti jogviszonyoktól.
Ugyanakkor azonnal jelzi, hogy a hivatással együtt járó többletterhek kompenzációja nem
automatikus, ezt a társadalomban érvényesülő folyamatoktól és normáktól, illetve a gazdasági
lehetőségektől teszi függővé. Figyelembe véve azt a már korábbiakban is megfogalmazott tényt,
hogy a hadsereg fejlesztése, s annak személyi állománya 50 évre visszatekintve soha nem
tartozott Magyarország privilegizált szférájába, kérdés hogy mennyire lesznek hatással azok az
erőfeszítések, melyet a társadalom tájékoztatására és a megbecsülés elnyerésére a tárca meglép.
Azaz tárgyiasulnak-e és ha igen, milyen mértékben a költségvetési és egyéb fejlesztési ígéretek,
vagy továbbra is csak a kommunikáció terén lebegtetetik meg ezeket a következő években?
Benkő Tibor vezérezredes a Honvéd Vezérkar főnöke Székesfehérváron 2011.12.13-án
megrendezett, a Magyar Honvédség Katona Konferenciáján elmondta, hogy a vezérkar „ádáz
harcot folytat" még most is annak érdekében, hogy javuljon a haderő társadalmi megítélése. A

79/2011. (VII. 29.) HM utasítás „A Magyar Honvédség humánstratégiája a 2012-2021. közötti időszakra.
kiadásáról” 1. melléklet 5. o.
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társadalom irányába kiemelten fontos a pozitív kommunikáció, és mindent meg kell tenni annak
érdekében, hogy a civilek megismerhessék a hadsereg képességeit.
A megjelent humánstratégiában nem jelentett újdonságot a vertikális mellett a horizontális karrier
lehetőségének biztosítása, melyet szakértővé válásnak neveztek (igaz, már a korábbiakban is
jelen voltak a speciális előmeneteli rendhez tartozó munkakörök). Ugyanakkor mindenképpen
fejlődésnek tekinthetőek a pályaháló egyes döntési csomópontjain megahatározott elvárások,
amit összevetnek az egyén ismereteivel, készségeivel, képességeivel. Azaz a munkaköröknek, s
ezzel együtt a szervezet- és személyzetfejlesztésnek, valamint a karriernek kompetenciaalapúvá
kell válnia.
Dr. Szarka Gábor a HM Bessenyei György Kulturális és Üdültetési Központ (Stefánia Kulturális
Központ) Gobelin termében kifejtette, az új rendszer szerint nem lehet elmenni korai nyugdíjba,
a humánstratégia a versenyre és a kiszámíthatóságra épít. A katonai pálya része az aktív katonai
szolgálatot követően a tárcán belül más jogviszonyban, tárcán kívül a közszolgálat más területén
történő továbbfoglalkoztatás vagy a munkaerőpiacra történő visszaillesztés, illetve az önkéntes
tartalékos szolgálat lehetősége. Ez talán megszünteti az utóbbi időszakok kontraszelekciós
tendenciáját.8 A fenti nyilatkozat ellenére az a véleményem, hogy a közszolgálat katonai pályától
eltérő sajátosságai, a kompetencia- és szakképzettségbeli különbségek – annak ellenére, hogy az
átjárhatóság megnyílt – továbbra sem biztosítják zökkenőmenetesen az állomány
továbbfoglalkoztathatóságának teljes spektrumát. [Angyal, 2014/a]
A rotáció már korábban is javasolt és elvárt elve megjelenik a katonai felsőoktatásban oktatók
pályamodelljében, mivel […] az oktatás hitelessége és naprakészsége érdekében időszakonként
kötelezően megjelenik a csapatszolgálat és a missziókban való részvétel”9. Ez azért szükséges,
mert sok esetben a csapatoknál pont a külföldi, missziós tapasztalatok azonnali átvételével a
tanintézetektől (olykor más helyőrségtől is) eltérő gyakorlati módszereket, tevékenységeket,
eljárásrendeket oktatnak, melyek nagyban nehezítik a fiatal, a tanintézetektől érkező
pályakezdők beilleszkedését.
A tiszti és altiszti pályamodellek „Klasszikus katonai” pályamodell része sok olyan ésszerűsített
részt tartalmaz, mely elsősorban a katonai vezetés korábbi elvárásait fogalmazza meg. A
pályamodellbe való belépés előírja a tiszti, altiszti alapképzést, nem engedi meg az első
beosztáshoz az adott rendfokozati állománycsoport kezdő rendfokozatánál magasabb
rendfokozatot, és kötelezővé teszi a csapatrendeltetésű katonai szervezeteknél történő
pályakezdést. Ezzel remélhetőleg megszűnik az a tarthatatlan állapot, amikor a tanintézetből
kikerülő fiatal tisztek, altisztek a HM-ben, vagy annak háttérintézményeiben kezdték
karrierjüket, s előmenetelük kapcsán valódi csapatgyakorlat nélkül juthattak olyan vezetői
pozíciókba, melyekből meghatározható szerepet játszottak a csapatszinten végbemenő
folyamatokra.

Szita, R. - Kiséri-Nagy, F.: A változás nem sokkszerű, hanem sokszerű lesz, HOSZ 2011.08.24. Letöltve
http://www.hsz.hu/rovatok/akt/sokk0824/
9
79/2011. (VII. 29.) HM utasítás „A Magyar Honvédség humánstratégiája a 2012-2021. közötti időszakra.
kiadásáról” 1. melléklet 6. o.
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A szolgálatból történő kiválással kapcsolatos elemek után megjelenő nyugdíj előtti rendelkezési
állomány és a könnyített szolgálat megnyugtatólag hathatnak a szkeptikusokra, ám ettől
függetlenül a közigazgatási „speciális munkaerő-közvetítés” bevezetését kételyek bástyázzák
körül. Amíg ennek a rendszere és lehetőségei nem véglegesítettek, nehéz kiszámítani a francia
rekonverziós tapasztalatokra alapozó10 kezdeményezés mindenképpen méltányolandó,
pályameghosszabbító hatását. Kérdés, hogy a közigazgatást érintő folyamatos átalakítások
milyen hatással lehetnek a rekonverzió során átvett, köztisztviselővé/közalkalmazottá
átminősített állományra. Ugyancsak érdekes lehet a civil szféra valószínűsíthető (jelenleg is
előítéletekkel telített) ellenállása a hivatásos katonai szolgálatból érkező, sok esetben (megfelelő
szakképzettséggel jó esetben rendelkező, de) közigazgatási gyakorlat nélküli személyi
állománnyal szemben, akik akár a már huzamosabb ideig ott dolgozók vertikális, vagy
horizontális karrierjét is veszélyeztethetik [Angyal, 2014/b]. Ugyanakkor valószínűsíthető, hogy
a közigazgatás csak nyerne azokkal az egyéb, jelenleg a közszférában nem mindig adott társas-,
munka-, szervezési-, és egyéb kompetenciákkal, melyek egy több évtizedes hivatásos szolgálatot
letöltött katonát jellemeznek.
A „speciális szakmai” pályamodellhez tartozó elgondolás a korábbihoz hasonló elveket vall. Az
ebbe a munkakörcsaládba történő átlépés a klasszikus katonai pályamodellbe tartozó beosztásból
lehetséges, ugyanakkor az elmúlt 20 év tapasztalatait is figyelembe véve érdekes lehet, hogy a
visszalépést engedélyező magasabb parancsnoki vélemény mennyire lesz elfogult, vagy
mennyire jutalmazza a korábban tett szolgálatokat egy-egy magas rendfokozattal járó
parancsnoki, vagy törzsbeosztással.
A legénységi állomány pályaképe utal a toborzás folyamatára is, amikor azt írja, hogy „A
jelentkezők a sikeres egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmasság-vizsgálat után alap- és
szakkiképzésen esnek át, ezt követően rendfokozat nélkül teljesítenek katonai szolgálatot.”11
Amennyiben a toborzás a jövőben az előzőekben idézett „tömegjellegű” megoldásokat fogja
tartalmazni és elüt a kompetenciaelvű rendszer sajátosságaitól, gyakorlatilag rendszeridegen lesz.
Célszerű lenne a jövőben (kiemelten a jelenlegi és jövőbeli létszámviszonyokra is figyelemmel)
már nem általános, hanem a várható (a hatékony HR menedzsmentet támogató integrált humán
informatikai rendszer segítségével kiszámítható, vagy legalább is megbecsülhető nagyságrendű)
igényeknek megfelelő, tartalékot is figyelembevevő céltoborzásokat tartani. Amennyiben a
toborzás nem speciálisan egy-egy munkakörre, az adott beosztásnak megfelelő kompetenciák
mérésével kezdődik, nehéz megállapítani a jelentkezők hiányosságait, melyek meghatározhatják
a jövőbeli munkakörre történő felkészítés csoportos és egyéni útjait is. A jelenlegi, még meglévő
rendszer nem képes minden esetben garantálni ezeket a követelményeket, hiszen előfordulhat,
hogy egy-egy merítési alapban akár százával is lehetnek egy-egy szerződéses munkakör
ellátására alkalmas fiatalok, de az is megtörténhet, hogy egy alkalmas személy sem lesz a
jelentkezők közül. Mint ahogy azt Tömböl László volt vezérkari főnök 2009-ben megjelent
cikkében megfogalmazta, a Magyar Honvédségben tekintettel a szinte állandó mennyiségi
A kétezres évek elején hazánkba látogató Francia Hadsereg humánerőforrás gazdálkodásért felelős szakemberei
számoltak be arról, hogy a hadseregből kiváló személyi állományból évente mintegy 800 főt gyakorlatilag azonnal
felszippant a közigazgatás.
11
79/2011. (VII. 29.) HM utasítás „A Magyar Honvédség humánstratégiája a 2012-2021. közötti időszakra.
kiadásáról” 1. melléklet 8. o.
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szemleletre, nagyon behatároltak voltak a toborzás lehetőségei [Tömböl, 2009]. A bemeneti
kompetenciaalapú karriermenedzsment és fejlesztés ilyen irányú indítása lehet, hogy egy adott
személyre számolt fajlagos költségben magasabb lenne a jelenleginél, de a közelítő szóráskép, a
későbbi alacsonyabb fejlesztési igények és költségek miatt bőven visszahozná a kezdeti
befektetést.
Az önkéntes tartalékosok előmenetelével foglalkozó fejezet alapvetően jó elgondolásokból indul
ki. Tudjuk, hogy a közelmúltban a nyugállományúak és tartalékosok előmenetelét biztosító
rendszer nem volt objektív. Inkább kapcsolati rendszeren vagy szerencsén, semmint mérhető
eredményeken és teljesítményeken alapult. Ugyanakkor érdekes, s talán egy kissé kiábrándító
hatású lehet, hogy a belépő rendfokozat – függetlenül az esetleg korábban, hivatásos vagy
szerződéses állományban megszerzett rendfokozattól – az állománytáblában rendszeresített
beosztásnak megfelelő rendfokozat kell, hogy legyen. Ezzel a kitétellel elméletileg lehet, hogy
kizárnak sok olyan, a korábban elért rendfokozatára büszke katonát az önkéntes védelmi
tartalékos szolgálatból, aki egyébként szívesen jelentkezne. Ugyanis a korábban szerzett
rendfokozat annulálásával a katona elveszti a szervezeti kultúrában szerzett korábbi, egyéni
katonai identifikációjának meghatározó részét. Ez utóbbiról Hajós Dezső az alábbiakat írja: „A
katonai szervezetekhez tartozó szervezeti kultúra nem más, mint a haderő működés meghatározó
belső komplex jelenség együttese, amely a katonai szervezetre adott fejlődési periódusában
jellemző viselkedés- és gondolkodásmódot, érintkezési és konfliktus-megoldási szokásokat, a
külső hatásokat adaptáló és a belső integrációs igényeket kielégítő eljárásokat közös értékrend
alapján működteti, s ezzel lehetővé teszi a katonai szervezet azonosságának folyamatos
fenntartását, tagjainak személyes és csoport identifikációját.” [Hajós, 2005].
A kormánytisztviselőkkel, közalkalmazottakkal, munkavállalókkal foglalkozó fejezet már
önmagában megpróbálja feloldani a bekezdések között felmerült logikai ellentmondásokat,
melyek elsősorban az atipikus munkaszervezés és a túlóra szabályok módosítása között léphetnek
fel. A modern humánerőforrás-gazdálkodás elveinek megfelelően támogatni kell az atipikus
munkarend kialakítását, de mintha már a stratégia is látná, hogy a jövendő, katonai beosztásokból
civilesített munkakörök nagy részénél ez konfliktusok nélkül nem megy, mivel itt már
értelmezhetetlenné válik az a korábbi „parancselvű” feladatvégrehajtás, ami elsősorban
célorientált volt, de nem mindig vette figyelembe a humánerőforrás megóvásának fontosságát.
Egyben jogos is a túlmunka rendszerszemléletű, újszerű kidolgozása, mivel ebben az esetben az
átminősítéssel elvesztett, katonai szolgálattal járó privilégiumokat (a feladatok ugyanazon szintű
és módú elvárása esetén) valamilyen módon kompenzálni szükséges.
A teljesítmények objektív mérése, és értékelése sarkalatos pontja a professzionális alapokon
működő hadsereg mindennapjainak, s mint azt oly sokan már saját bőrükön is tapasztalták, a
korábban bevezetett előmeneteli rendszerhez tartozó teljesítményértékelés nem mindig tudta
megoldani a tehetséges és valóban kiváló kompetenciákkal rendelkező katonák menedzselését.
A korábbi teljesítményértékelési rendszer lehetővé tette a szubjektivitást, alacsony volt a
megalapozhatóság szintje, nem volt egységes, a szabályrendszere több szegmensben is hiányos
volt, illetve a szegmensek között nem volt minden esetben összhang, megjelent a függőség
befolyásoló tényezője, egyes esetekben inkább a külsőségekre hagyatkozott, és az értékelők is
felkészületlenek voltak. Mindezek azt hozták magukkal, hogy a rendszer nem volt egységesen
értelmezhető mindenki számára, kontraszelekcióra adott lehetőséget, a hierarchia erősen
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érvényesült az értékelésben, a rendszer értékrendi ellentmondásokat tartalmazott, melyek
eredményeként a gyakorlati megvalósítás végül érdektelenségbe fulladt. 12
A teljesítmény mérésére a humánstratégia két módszert tesz lehetővé, melyek közül az egyik a
kötelező alapokra helyezett éves teljesítményértékelés. Ezen belül is eltér egymástól a tiszti,
altiszti és legénységi teljesítménymérés. A módszer elsősorban mérhető eredményeken alapszik,
és nem csak a vezető, de egyes részeinél (fizikai állapotfelmérés) külső (un. mobil) csoport is
részt vesz benne, mellyel az objektivitást próbálja erősíteni. A teljesítménymérésen elért
megfelelő eredmény (a legénységi állománynál ezen kívül parancsnoki javaslat) a belépő a
minősítéshez.13
A minősítés általában egyéni kezdeményezésen alapul, de ezt különleges esetekben szervezeti
érdekből kezdeményezhetik is. A minősítéskor figyelembe veszik az előző évek
teljesítménymérési eredményeit is, de meghatározó az adott beosztás betöltésekor meglévő
szakmai, és a következő rendfokozathoz kialakított általános katonai ismeretek anyagából letett
vizsga eredménye is, melyek meghatározzák a katona előmenetelének sorsát.
A rendszerben azonban a legnagyobb (régi) újdonságot az elvileg független MH Értékelő és
Vizsgaközpont (a valós szervezeti megnevezésében) Katonai Vizsgaközpont14 jelenti. A Katonai
Vizsgaközpont a fizikai alkalmasság-vizsgálat mellett (melyet korábban az MH HEK PI AVI
végzett15) a minősítő vizsgák előkészítésére, végrehajtására, felügyeletére, és a szakmai
előmeneteli rangsor összeállítására hivatott a stratégia által. Ezen felül támogatja a meghatározott
(magasabb) szintű, illetve külszolgálatok parancsnoki/vezetői beosztás betöltésére tervezettek
kiválasztását.
Az Assessment-Center16 egy csoportos kiválasztási módszer, mely eredetileg a hadseregnek
köszönhető, ám ennek ellenére hazánkban ez eddig csak részlegesen működött17. Az eredetileg a
II. világháború előtt és alatt a Wehrmachtnál és az US Army-nál alkalmazott kiválasztási módszer
csak 1956-tól jelent meg a polgári életben, majd ott virágzásnak indult, s olyan cégek vették
igénybe, mint pl. az IBM vagy épp a General Electric. A hetvenes évekig az értékelő- és
vizsgaközpontokat a vezetők kiválasztására alkalmazták, ám az óta ezek igénybevétele
meghatározó szerepet játszik nagyvállalati szinten a középvezetői, beosztotti kiválasztásában is.
Nagyon fontos a vizsgaközpont függetlenségének megtartása, illetve a vizsgaközpont
javaslatának a figyelembevétele a döntések során, mivel ez megelőzhet olyan bonyodalmakat,
melyeket a korábbi időszakokban (főleg magas presztízsű külszolgálati státuszok esetén) a
vizsgálatot végző szakemberek javaslatai ellenére a vezetők felül bíráltak, elbagatellizálták
azokat. A fentiek alapján a mérési rendszernek kompetenciaalapúnak kell lennie, de kérdéses,
Kolossa, L.: A Magyar Honvédség karriermodellje, PhD értekezés. ZMNE 2009. 77-83. o.
79/2011. (VII. 29.) HM utasítás „A Magyar Honvédség humánstratégiája a 2012-2021. közötti időszakra.
kiadásáról” 1. melléklet 10. o.
14
A Katonai Vizsgaközpont a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja alárendeltségében, a HM
Humánpolitikai Főosztály szakirányításával és a központvezető vezetésével hajtja végre feladatait.
15
Magyar Honvédség Honvéd Egészségügyi Központ, Preventív Igazgatóság, Alkalmasság-Vizsgáló Intézete
16
Értékelő és Vizsgaközpont.
17
Egymástól teljesen független személyek, szervezetek végezték eddig a fizikai, pszichológiai, szakmai és általános
vezetői kompetenciák mérését, minősítettek, illetve tettek javaslatot az előmenetelre.
12
13
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hogy a Katonai Át- és Továbbképző Központtal együttműködve kialakított távoktatási rendszer
mennyire teszi lehetővé az egyéni tanulási utak igénybevételét, illetve a rendszer alkalmas lesze nem csupán nagy, de kis létszámú (speciális munkakörökre szánt) képzések menedzselésére is?
2.3.4

Munkaköri követelmények rendszere

Korábban már kialakításra került az MH-ban a munkaköri követelmények rendszere18, melynek
átstrukturálásával olyan kompetenciaalapú hálózatot kívánnak létrehozni, mely alapján „A
beosztások hierarchiáját követve az egyes követelményszintek egymásra építhetők, és
meghatározhatók a hozzájuk tartozó, kialakításukat, fejlesztésüket támogató képzések konkrét
köre.”19 Csak akkor beszélhetünk a tárcánál egységes munkavégzési rendszerről, ha annak elemei
(a munkafeladatok, a munkavégzés technológiája, a feladat ellátásához szükséges munkavállalói
készségek és kompetenciák, a végrehajtást irányító vezető vezetési filozófiája és stílusa, valamint
a tágabb emberi erőforrás menedzsmenti elvek és a gyakorlat egy adott kombinációs rendszere)
szervesen illeszkednek egymáshoz. Tehát nem elégséges csak a munkakörre és a munkakört
alkotó munkafeladatokra építeni a rendszert, figyelembe kell venni a munkavállaló és a vezető
magatartási jellemzőit is.
A humánstratégia ismét zászlajára tűzte azokat az egészséges állományarány megteremtésére
vonatkozó célokat, melyek minden humánstratégiának a részei voltak ugyan eddig is, de
egyetlennek sem sikerült azt beteljesítenie. Ehhez szorosan hozzáfűződik az a már korábban az
előmeneteli rendszernél ismertetett rész, mely kimondja, hogy „[…] a katonai feladatvégzést
jellemzően nem igénylő munkaköröket, beosztásokat – a jogviszony szüneteltetés lehetőségének
átmeneti időszakra történő biztosításával – át kell alakítani közalkalmazotti, kormánytisztviselői
munkakörökké.”20 Úgy tűnik, hogy ez a megoldás a tárca költségvetésére is jótékony hatással
lesz majd. A rendszer fenntarthatóságának, az eseti taktikai megoldások lehetőségének kiiktatását
jelentheti az a tény, hogy a stratégia a munkaerő-piaci hatásokat a (még nem kiteljesedett)
kompenzációs rendszerre támaszkodva kívánja kiküszöbölni.
Érdekesnek tűnik a jelenleg inkább elterjedt humánerőforrás-fejlesztés kifejezés helyett a
személyzetfejlesztés szó használata. A személyzetfejlesztés fogalma21 elsősorban a korai felfogás
szerinti emberi, vagy humántőke fogalmához, azaz „[…] közvetlenül a reálgazdasághoz s annak
rövid távú működéséhez kapcsolódik, míg a humán erőforrások értelmezése a tágabb társadalmi
kontextusba ágyazott, annak egészét fejlesztő gazdaság hosszabb távú alakulásához, amelybe a
munkavégzésen kívüli emberi tényezők is beletartoznak.” [Balázs, 2006] Ebből a szempontból
20/2002. (IV. 10.) HM rendelet A Magyar Honvédség egyes beosztásaihoz kapcsolódó munkaköri
követelményekről.
19
79/2011. (VII. 29.) HM utasítás „A Magyar Honvédség humánstratégiája a 2012-2021. közötti időszakra.
kiadásáról” 1. melléklet 12. o.
20
79/2011. (VII. 29.) HM utasítás „A Magyar Honvédség humánstratégiája a 2012-2021. közötti időszakra.
kiadásáról” 1. melléklet 12. o.
21
HR Portál: A személyzetfejlesztés fogalma. „A személyzetfejlesztés olyan szervezett tanulást valósít meg az
alkalmazottak körében, amely képessé teszi őket saját viselkedésük megváltoztatására, hogy munkaköri
követelményüknek megfelelően nyújthassák az elvárt teljesítményt. Mind a munkakörelemzés, -tervezésnek, mind
a teljesítmény-értékelésnek a kiindulópontjául szolgálhat, de a tökéletlen kiválasztásból eredő hiányosságokat is
korrigálja.” Letöltve: http://www.hrportal.hu/index.phtml?page=feature&id=34291
18
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sajnálatos volt megváltoztatni a korábbi kifejezést, mivel így szemantikai szempontból
ellentmond a humánstratégiában megfogalmazott teljes tartalomnak.
A korábbiakhoz képest nem jelent újdonságot az, hogy az MH preferálja a polgári életben
meglévő képzési kapacitások és a piaci helyzet adta (2015-ig meglévő, ezt követően az új
felnőttképzési tv. miatt valószínűleg csökkenő) felnőttképzési túlkínálatból eredő kedvező
lehetőségeket, és csak a hagyományos katonai szakmákra indít képzéseket. A képzési rendszer a
kompetenciaalapú fejlesztést helyezi előtérbe, amikor az egyéni ismeretek, készségek,
képességek és a munkakörökhöz, az egyes beosztásokhoz tartozó követelményrendszer
összevetése révén rövid- és hosszútávon is pontosan kívánja prognosztizálni, tervezni a
fejlesztési szükségleteket. A bekezdésben található fenti két gondolat csak nehezen hozható egy
platformra. A polgári élet, tehát a piac nehezen fogja tudni támogatni az egyéni életutat jellemző
kompetenciahiányok pótlását, erre vagy csak egyedi (egy főre jutó fajlagosan magas)
fizetőképes, vagy tömeges kereslet kell, hogy megjelenjen. Az ellentétek feloldására (ugyancsak
a felnőttképzési tv. módosulása miatt) átmenetileg megoldás lehetne, ha a személyzetfejlesztést
felügyelő szervezet a kamarák segítségével egy olyan, országos kiterjedésű adatbázist hozna
létre, melyből követhető lenne egy-egy (felnőtt)képzés pontos leírása, így lehetőség nyílna a
fejlesztés alanyát a legolcsóbb, legcélszerűbb képzésre beiskolázni. Ennek kialakítására és
folyamatos karbantartására azért is lehetőség adódik, mert az új felnőttképzési tv. hatásai miatt a
piac előbb-utóbb letisztul, és kialakul a korábbinál sokkal átláthatóbb képzői hálózat.
Amennyiben pedig az engedélyezett (korábban akkreditált) felnőttképzések túl magas részvételi
díjjal járnak, számvetés alapján célszerű megfontolni azok egyszerűsítését, engedélyeztetését,
illetve belső képzésként való indítását.
Mindenképpen figyelemfelkeltő, hogy a rendszer erősíteni kívánja az egyéni kezdeményezésen,
motiváción alapuló és az egyén képességeihez igazodó, a szervezeti érdekkel összeegyeztethető
képzések támogatását, de ennek részleteit úgy kell kidolgozni, hogy az ne erősítse a
kontraszelekciót, illetve egyenlő esélyeket biztosítson a személyi állomány részére. A képzések
költséghatásainak átláthatóvá, mérhetővé tétele azonban már a kontrolling hatásköre kell, hogy
legyen. Ismét igény jelent meg a múltban csak „kamarai jogkörgyakorló”-nak nevezett szakmai
szervezetek iránt, akik a képzés tervezését, szervezését és végrehajtását felügyelik, mivel ezek
hiányában félő, hogy a képzések ismét elszakadnak a valóságtól.
A stratégia preferálja a modern képzési formákat. A NKE Vezető- és Továbbképzési Intézet 2151
meghirdetett felnőttképzési kurzusából – úgy, hogy az egyetem kiemelt támogatással rendelkezik
és nem rég léptették életbe probono LMS rendszert - 20,4% e-tanulási részt is tartalmaz, azaz elearning, és blended learning típusúak, melyek között 52-48% a megoszlási arány. Hozzá kell
tenni, hogy ezek száma évről-évre növekszik, így arányaiban, és a fejlesztés ütemét tekintve is
nagyban meghaladja a katonai felnőttképzési kurzusok hasonló mutatóit. Így ez a terület erősen
fejlesztésre szorul. Ugyanakkor a web 2.0 alapú képzések mind a civil, mind a katonai
szakterületen teljes hiányt mutatnak.
A közszolgálati életpálya és a tiszti, tiszthelyettesi karrier bonyodalmak nélkül összeilleszthető
addig, amíg csak a közigazgatási alap-, vagy szakvizsga megszerzéséről beszélünk. A három
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korábbi felsőoktatási intézmény részeit integráló Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 22 tervezett
közös alapozó képzés viszont önmagában nem ad ahhoz elég szakmai kompetenciát, hogy a
közszolgálat (védelmi igazgatáson kívüli) más területein az ott végzettek képesek legyenek
megállni a helyüket. Itt a kompetenciákat vagy a tiszti karrier során (esetleg a rekonverzió
figyelembevételével, annak végén) az egyéni beiskolázás támogatásával, esetleg a katonai
vezetői szakon a tiszti alapképzés mellett (akár levelező formában) mintegy második szakként,
az erős követelményi rendszer fenntartása, az emelt felsőoktatási térítési díjak könnyítése mellett
kellene biztosítani az arra önként jelentkező, s a kettős követelményből fakadó kihívásoknak
megfelelni képes hallgatóknak.
Megújult az altiszti felkészítés, aminek az új OKJ szerint kialakított követelményei alapján az
Altiszti Akadémia ad helyet. Ugyanakkor az altisztek pályamodelljénél már most célszerű
figyelembe venni azt az EU-ajánlást, mely a jövőben a felsőoktatási intézményeknél a
továbbtanulás során kreditpont beszámítását javasolja szakképzésben szerzett szakképesítések
esetén23, így a jelenleginél jóval komplexebb módon kellene együttműködnie a katonai
szakképzésnek és felsőoktatásnak. Ugyanakkor érdemes lenne figyelembe venni azt a 2012-es
EU Tanács irányelvet is, mely – hazánk jelenlegi köznevelési, szakképzési és felnőttképzési
törvényeivel ellentétben – 2018-ig validálni kívánja az informális és non-formális tanulás során
szerzett kompetenciákat, amelyre 2015 végén jelent meg a CEDEFOP megfelelő segédlete.24
A Ludovika Zászlóalj létrehozása és alakulatszerű működtetése a 2000-es években teljesen
„elcivilesedő” katonai felsőoktatásban igyekszik pótolni azokat a katonai (főleg gyakorlati)
kompetenciákat, melyeket a katonai vezetők korábban hiányoltak az iskolapadból kikerülő fiatal
tiszteknél [Kiss, 2011].
Annak a veszélye, hogy a képzésben észlelt párhuzamosságok fennmaradnak, továbbra is fenn
áll, ha „a továbbképzési rendszereket a legmegfelelőbb szervezetek bázisán kell működtetni” és
ezek szervezése és felügyelete nem központosítottan zajlik.
Minden szervezet igyekszik majd egy olyan (akár a már máshol meglévő) továbbképzési
programot kidolgozni, mely a szakmai érdekekre hivatkozva lehet, hogy csak minimálisan tér el
egy már prosperáló képzéstől. A programok felesleges túlburjánzása csak abban az esetben
kontrollálható, ha azok szálai egy kézben futnak össze, erre pedig csak egy valóban átfogó
hatáskörrel és kompetenciákkal bíró Katonai Át- és Továbbképző Központ lehetne képes.
A honvédelmi nevelés koncepciójában valamennyi olyan gondolat megjelenik, amely korábban
a HM OTF25, és későbbiekben a HM HPF26 szakmai érveiben is megjelent, amikor nem javasolta
a honvéd középiskolai rendszer teljes felszámolását, s szívesen felvállalta volna annak jelenlegi
Az új szervezetben a korábbi ZMNE, a jelenlegi Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar – a felsőoktatás területén
elért eredményei, értékei, és az egyetemi akkreditáció egyik alapfeltételeként meghatározott doktori iskolája ellenére
- alárendelt szerepet játszik.
23
Ez nem csak a felsőfokú és felsőoktatási szakképzésekben szerzett szakképesítésekre vonatkozik.
24
CEDEFOP online: European guidelines for validating non-formal and informal learning, 2015.12.23. Letöltve:
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4054
25
HM Oktatási és Tudományszervező Főosztály
26
HM Humánpolitikai Főosztály
22
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(egyébként részben abban az időszakban is működtetett) formáit. Csak sajnálhatjuk azt az egyes
(gazdasági és személyes) érdekek miatt kialakult, a szervezeti kultúrában és szakemberek
számában megmutatkozó stratégiai gondolkodáshiányt feltételező döntéssorozatot, mely a
katonai oktatási hagyományok indokolatlan elsorvasztását, majd megszakítását okozta a 2000-es
évek közepén.
2.3.5

Kompenzáció, juttatások és támogatások

A kompenzáció, juttatások és támogatások27 mindig is meghatározóak voltak a társadalmi
elismertség megszerzésében, lehetőséget adtak arra, hogy a katonák kereset tekintetében
elhelyezzék magukat a hazai és nemzetközi viszonylatokat is megmutató sorban. Több forrás
más-más információt adott korábban a katonák illetményéről. A Kisalföld a Workania állásportál
által működtetett Fizetesek.hu oldalra hivatkozva 2011-ben a hazai rendőrök havi bruttó
átlagjövedelméről 219 ezer, Szlovákiában 246 ezer, Csehországban 286 ezer Ft tájékoztatást
adott. Magyarországon a katonai szolgálatban dolgozók havi átlagbére véleményük szerint bruttó
178 ezer, Csehországban 290 ezer, Szlovákiában 301 ezer forint.28 Ugyanakkor a parlamentben
2012-ben a honvédelmi miniszter egy írásbeli kérdésre adott válaszában az jelent meg, hogy a
legénységi állomány tagjai átlagosan havonta mintegy bruttó 137 ezer, az altisztek valamivel
több, mint bruttó 191 ezer, a tisztek pedig majdnem bruttó 390 ezer forintot keresnek.29
A 2015 júliusi egyszeri 30%-os, majd a 2019-ig évente beígért 5-5, összesen +20%-os béremelés
a 2015-ös első félévi fizetésekhez képest 50%-os béremelést jelentenek a védelmi tárcánál, mely
a közszféra nagy részét tekintve egyelőre még privilegizált helyzetet teremtenek a katonák
számára, ugyanakkor nem tudják kompenzálni teljes mértékben a versenyszféra egyes
területeinek juttatási csomagjait. Ezt mutatja az is, hogy a fluktuáció továbbra sem állt le. [Kiss,
2015]
Annak ellenére, hogy a munkaerő-piaci visszailleszkedések támogatását, azaz a rekonverziót
kiemelten kezeli a stratégia, ennek gyakorlati megvalósulása egyelőre utópiának tűnik. A
legénységi állomány rekonverziójánál a munkaügyi központok (főleg az északi, keleti és déli
megyékben) tapasztalható túlterheltség, a csapatoknál lévő HR-esek társadalmi kapcsolati
tőkéjének deficitjét mutató gyenge érdekérvényesítő képesség, és a köz-, valamint versenyszféra
érdektelensége akadályozhatja a zökkenőmentes visszaillesztési folyamatot. Az egy főre igénybe
vehető rekonverziós képzési támogatás jelenleg legfeljebb a legegyszerűbb, 100 órás képzési időt
meg nem haladó OKJ kurzusok képzési költségét (vizsgadíj, tananyag, és egyéb járulékos
költségek számbavétele nélkül) is csak szűkösen fedezi. Ugyanakkor az az elgondolás, hogy a
tiszti és altiszti állománynál a stratégia szerint „[…] a munkaerő-piaci visszailleszkedés
támogatásának rendszerét a szolgálati időre (életkorra) és a rendfokozatra való tekintettel, a
továbbfoglalkoztatásra irányuló állami gondoskodás fokozatos előtérbe kerülésével kell
79/2011. (VII. 29.) HM utasítás „A Magyar Honvédség humánstratégiája a 2012-2021. közötti időszakra.
kiadásáról” 1. melléklet 15-19. o.
28
Kisalföld.hu: Mennyit keres a rendőr? Dolgoznál tűzoltóként 163 ezerért? 2011.06.21.17:45 Letöltve:
http://www.kisalfold.hu/gazdasag/mennyit_keres_a_rendor_dolgoznal_tuzoltokent_163_ezerert/2226406/
29
Honvédszakszervezet: Hende Csaba: Átlagosan 230 ezer forintot keresnek a Magyar Honvédség katonái,
2012.04.24. Letöltve:http://www.hsz.hu/rovatok/akt/hcsaba0424/
27
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kialakítani.”30, eddig csak csekély számú állami vállalatnál, önkormányzatnál és költségvetési
szervnél talált fogadókészségre. A jövőre nézve pedig szinte teljesen beárnyékolja ezt a
kormányzati elgondolást, hogy a közszférában dolgozó közel egymilliós létszámot mintegy
négyszázezerre kell lecsökkenteni 5-15 év alatt.31
A teljes rendszert (beleértve az illetményt, illetményen kívüli juttatásokat, az elismerések és
ösztönzések rendszerét, a munkaerő-piaci visszailleszkedések támogatását, a lakhatási
támogatási rendszert, a humánszolgálati tevékenységet, és a rekreációt) olyan módon lenne
érdemes kiépíteni, mely nem csak a recesszióban vonzó, hanem azt követően is motiválja a
katonai szolgálatot vállalókat, ezzel lehetőséget adva a potens jelentkezők merítési alapjának
bővítéséhez, mely megteremti az esküben vállalt feladatok magas szintű elvégzése után a
társadalmi megbecsüléssel együtt járó továbblépés, a nyugdíjkorhatár elérését követően pedig a
jól megérdemelt pihenés lehetőségét.
2.3.6

Humánerőforrás-menedzsment intézményrendszere és a humán informatikai
rendszer

A humánerőforrás-menedzsment intézményrendszere és a humán informatikai rendszer
átalakítása (és ezzel együtt a bürokrácia csökkentése) a humánstratégia egyik kulcsmomentuma.
Nem is elsősorban a technikai feltételek biztosítása a legfontosabb, hanem az erre alkalmas
potens szakembergárdának a megteremtése, kialakítása és fenntartása. Olyan szakértőké, akik
valóban képesek a stratégiai humánerőforrás menedzsment kihívásainak megfelelni, valamint a
szakágazat fontosságát és értékteremtő és fenntartó, rosszabb esetben - romboló hatását
bebizonyítani a katonai vezetőknek. Szükséges tudniuk, hogy a Magyar Honvédség
szempontjából mennyire fontos a környezeti és a munkavállalói kihívás megértésére épülő és
előretekintő (proaktív) befolyásolásra törekvő emberi erőforrás folyamatok és rendszerek
integrált tervezése, működtetése, értékelése és fejlesztése, hiszen csak ezzel biztosítható a
szervezet stratégiájának sikere, versenyelőnyének megteremtése és megtartása. 32
Egy magát a XXI. századra jellemző szervezeti felépítési és működési rendjét magáénak mondó
szervezet hatékonyságának egyik fokmérője, hogy képes-e a kontrolling rendszer bevezetésére,
és hatékony, vezetéstámogató működtetésére. S mivel az ember az egyetlen olyan erőforrás,
amelynek érzelmei, gondolatai vannak, ezért a humán kontrollingnak biztosítania kell a stratégiai
emberi erőforrás menedzsereknek az ezzel kapcsolatos tevékenységekbe befektetett tőke
megtérülését és hatékonyságát igazoló mutatók megismerhetőségét. A társadalmi és környezeti
lemaradás elkerülése végett folyamatosan elemezni és értékelni kell a szervezetet körülvevő
külső társadalmi-gazdasági környezetet, az emberi erőforrás pótlásának, működésének,
fluktuációjának, fejlesztésének hatásait, költségeit, hozadékait, melyek által utat kell mutatnia a
költséghatékony működés irányába.
79/2011. (VII. 29.) HM utasítás „A Magyar Honvédség humánstratégiája a 2012-2021. közötti időszakra.
kiadásáról” 1. melléklet, 17. o.
31
ETK Önkormányzati Klub online: Kétszázezer közalkalmazottat küldenének át a versenyszférába 2018-ig,
2016.01.07.
Letöltve:
http://www.onkormanyzatiklub.hu/letszamgazdalkodas-leepites-a-kozszferaban/8681ketszazezer-koezalkalmazottat-kueldenenek-at-a-versenyszferaba-2018-ig
32
Bakacsi, Gy. et. al.: Stratégiai emberi erőforrás menedzsment. –In: Bakacsi Gy.: Kihívások az ezredfordulón,
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp, 1999.
30
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3 Összefoglaló
A Magyar Honvédség humánstratégiájának korábbi verzióihoz képest a jelenleg érvényes, 2012es stratégia óriási változásokon ment keresztül. Valószínűleg az összes ezek közül (beleértve a
tanulmányban bemutatottat is) több sebből is vérzett, így permanens megújításuk, többszöri
átdolgozásuk nem maradhatott el. Valamennyi verzióra érvényes viszont az a tény, mely
kétségessé teszi a 2012-es HR stratégia hosszú távú fennmaradását is, ez pedig nem más, mint
maga a politikai és társadalmi összhang, a közmegegyezés Magyarország katonai szerepével,
védelmi és biztonsági stratégiájával, és honvédelmünk jövőjével kapcsolatban.
Az eddigi humánstratégiák fejlődési irányainak és azok megvalósulásának tapasztalataiból úgy
tűnik, hogy bár minden stratégia fennen említi a munkaerőpiac hatásainak meghatározó, a
Magyar Honvédség működését is alapvetően befolyásoló tényezőit, a leírt sorok között olvasva
(főleg azok megvalósulásában, vagy az operatív döntések kialakításban) már sok esetben
halványodnak, vagy egyes esetekben akár meg is kérdőjeleződnek ezek az irányvonalak.
A személyi központú humánstratégia átalakulása szervezetközpontú stratégiává az állomány
kiszolgáltatottságát nagyban megnövelte. A bevezetett karriermodell nem szavatolja az állomány
előre, vagy speciális irányban történő átképzésének és a szervezetben történő bennmaradásnak,
vagy a közszférában való elhelyezkedésének teljes biztonságát. Ezt már csak azért sem teheti,
mert az európai és a hazai gazdasági helyzet nem fogja lehetővé tenni azt, hogy a honvédség
kivételezett helyzetben legyen más tárcákhoz képest. Annak ellenére, hogy Magyarország
gazdasági teljesítménye az utóbbi időszakban növekedési pályára állt, a honvédelmi kiadások
nagyságrendje a GDP függvényében változhat. Ez pedig hatással lehet a tárca
létszámgazdálkodására, a fegyverzet és a haditechnikai eszközök beígért nagyarányú
fejlesztésére, esetleg a kialakulóban lévő önkéntes tartalékos szervezetek létrehozásának
ütemezésére.
Az egyöntetűen látszik, hogy az ország gazdasági helyzete (a velünk nagyjából azonos fejlettségi
szinten álló Szlovákiával, Lengyelországgal ellentétben) jelenleg nem teszi lehetővé a személyi
állomány részére a korábbi kedvezmények33 megadását, de vajon biztosítja-e olyan illetmény,
előmeneteli, vagy rekonverziós rendszer működtetését, mely leplet borít az elvileg ugyancsak
stratégiai elemzői gondolkodásmódot igénylő hivatást betöltő állomány életút-tervezési
aggályaira [Angyal, 2014/c]?
Az illetményrendezések segítségével sikerül-e hosszú távon a honvédség, és a benne szolgálók
társadalmi presztízsét úgy emelni, hogy ez ugyanakkor ne járjon együtt az állomány
létbiztonságának szavatolásával?
Tudja-e a politikai vezetés garantálni a megfelelő kompetenciákkal bíró állomány toborzását
akkor is, amikor esetleg a munkaerőpiacon nem a recesszió, hanem a fellendülés jelei
mutatkoznak majd?34 A versenyszektor vállalatai a valóságban miként értékelik egy-egy

Elsősorban a korengedményes, szolgálati nyugdíjak visszavezetését.
Megszűnik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem keretei között a hadmérnökképzés. A hazai és nemzetközi
munkaerőpiacon még a válság ellenére is akkora a gépészmérnökök iránti kereslet, hogy egy 2011-es HR
33
34
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kulcspozícióban lévő, önkéntes tartalékos szolgálatát töltő munkatársuk időszakos, évente akár
több hónapra is elnyúlható távollétét?
Az intézmények és szervezetek – beleértve a Magyar Honvédséget is - sajátos szervezeti es
működési mechanizmusai nem teszik minden esetben lehetővé az üzleti életben sikeresen
alkalmazott összes HR módszer teljes körű alkalmazását, de nem is zárják ki azt. A 2012-től
életbe lépett humánstratégia sajátos keveréke a múltnak, jelennek és jövőnek, s számtalan (külső
és belső) bizonytalansági tényező merül fel vele kapcsolatban, melyek nagyban akadályozhatják
rendszerszerű működését.
A korábban feltett kérdésekre az idő fog választ adni, bár a kormányzati és tárca szintű PR már
a kezdetektől óriási eredményeket mutat be a védelmi tárca racionalizálásával és a
humánstratégia realizálásával kapcsolatban.
“Ha végigtekintünk az elmúlt két év munkáján, megállapíthatjuk, hogy a dolgok mozgásba jöttek,
és lassan, de biztosan a helyükre kerülnek. Megújult a honvédséget érintő teljes jogi háttér; több
mint négyszáz jogszabályt alkottak meg. Létrejött a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, az Altiszti
Akadémia, felállították a Ludovika zászlóaljat, visszakerült a honvédséghez a Honvédkórház,
amelyet “hatalmas erőfeszítések árán” sikerült konszolidálni. Az utóbbi két évben létrejött az
önkéntes tartalékos rendszer, amely a rendszerváltozás óta az első igazán új képessége a
honvédségnek, és ebben a ciklus végére nyolcezren vesznek majd részt. Megtették az első fontos
lépéseket a magyar hadiipar újraélesztésére, és a pénzügyi mozgásteret sikerült jelentősen
növelni – mondta. Lehet találni hiányosságokat, nagy, évtizedes adósságokat, de ezek száma –
először az elmúlt két évtized alatt – nem nő, hanem csökken.”35
„…az elmúlt jó néhány évben a honvédség mélyen alulfinanszírozott volt, és annyira
elöregedett az eszközparkja, fegyverzete - néhány kivételtől eltekintve -, hogy halaszthatatlanná
vált az előttünk álló tíz évben a teljes újrafegyverzése … a fejlesztések 2016 után kezdődhetnek
el."36
„A kormány elkötelezte magát, hogy megállítja a honvédelmi költségvetés nagyon sok éve tartó
folyamatos nyírbálásának rendkívül káros folyamatát … 2016-tól a GDP 0,1 százalékos évi
mértékével emelkedik. A kormány 2022-re a bruttó nemzeti termék évi 1,39 százalékában
garantálja a haderő fejlesztésére és fenntartására fordítható költségvetési támogatás összegét
….”37

mesterkurzuson elhangzottak alapján a Bosch csoport magyarországi gyárai képesek lennének az adott évben,
Magyarországon gépészmérnöki szakon végzett valamennyi frissdiplomást foglalkoztatni.
35
MTI: Hende Csaba: A honvédség megtette a magáét Magyarország megújításában, Budapest, 2012.05.17.,
csütörtök (MTI) Letöltve:
http://hir3.hu/magazin/1/86034/hende_csaba_a_honvedseg_megtette_a_magaet_magyarorszag_megujitasaban
36
Inforádió.hu:
Hende Csaba: újra fel kell fegyverezni a magyar haderőt, Letöltve:
http://inforadio.hu/hir/belfold/hir-492435
37
Ma.hu: A nemzetgazdaság teherbírásától függően Hende: a kormány fokozatosan emeli a katonai költségvetést,
2012.04.05
13:42
(MTI)
Letöltve:http://belfold.ma.hu/tart/cikk/a/0/128238/1/belfold/Hende_a_kormany_fokozatosan_emeli_a_katonai_kol
tsegvetest
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Az alakulatoknál 2013-tól megkezdődött az Integrált Ügyfélszolgálati Irodák kiépítése, melyek
a katonáknak, valamint a családtagjaik nyújtanak segítséget az ügyintézési folyamatok
elvégzésében.
A 2014-es tisztavatáson a honvédelmi tárca vezetőjétől elhangzottak ugyancsak biztatóak. „A
miniszter szerint csak megfelelő felszereléssel és fegyverzettel lehet katonai feladatokat
végrehajtani s csak elkötelezett, a szakmájukat jól értő, jól kiképzett, fegyelmezett honvédek
képesek érdemben tenni a hazájukért. Megjegyezte: "tudnunk kell azt is, hogy csak a nemzet által
szeretett és az állam által megbecsült honvédség lehet sikeres". Kiemelte: csak az az ország élhet
szabadon, csak az a nemzet maradhat meg, amelyik képes gondoskodni a maga védeleméről.
Hende Csaba honvédelmi miniszter a 119 leendő honvédnek azt mondta: "a nemzet bízik
bennetek és ti is bizton számíthattok a magyar államra, szolgáljatok a hazáért mindhalálig".38
Ugyanakkor 2015 májusában attól volt hangos a sajtó39, hogy a több tíz milliárdos költségű, az
Iszlám Állam ellen küldött veszélyes misszióba utazó, összességében 150 főt érintő (ebből 100
fő kiutazó), katonára – a korábbi missziókkal ellentétben - a tárca nem kíván külön speciális életés balesetbiztosítást kötni.
A humánstratégia megvalósítása terén elért eddigi eredmények mellett azt is meg kell jegyezni
ugyanakkor, hogy az állomány körében végzett (a tárca vezetése által csak ritkán propagált)
szociológiai kutatások sokban ellentmondanak a hivatalos kommunikációkban elhangzottaknak.
A legutóbbi, 2012-es szociológiai felmérés alapján a személyi állomány frusztrált, túlterhelt,
bizonytalan [Kiss, 2013] és tovább tart az állomány fluktuációja. [Kiss, 2015]
A honvédség feladatai nincsenek arányban a létszámkeretekkel. Sem az önkéntes tartalékos, sem
a tényleges szolgálatot ellátó állomány kerete nincs feltöltve, ez utóbbiakból mintegy 5500 fő
hiányzik, mely a teljes állomány (beleértve a védelmi szférában dolgozó közalkalmazottakat és
köztisztviselőket is) több mint 1/6-a, a meglévő hivatásos és szerződéses állomány létszámának
viszont majdnem 1/3-a. Szenes Zoltán nyugállományú vezérezredes, volt vezérkari főnök szerint
elsősorban a legénységi, az altiszti állomány és az alacsonyabb rendfokozatú tisztikar nincs
feltöltve és a szakértők a folyamatban lévő jelentős illetményemelést önmagában kevésnek
tartják a probléma megoldásához.40 Ugyanakkor megjelentek olyan feladatok, mint a déli
határzár építésével és annak fenntartásával kapcsolatos szolgálati teendők, valamint –
amennyiben a migráns és menekültáradat továbbra sem csökken – a közeljövőben számolni lehet
NATO erők bevetésével az Égei-tengeren, és a görög és török partokon, mely ellen Görögország
jelenleg erősen tiltakozik, de Douglas Lute, az Egyesült Államok NATO nagykövete is azon az
állásponton van, hogy a határok őrzése és a migrációs folyamatok ellenőrzése elsősorban az
Unió, és nem a szövetség felelőssége.41 Ennek alapján nincs kizárva, hogy újraélednek azok az
Honvédelmi Minisztérium: Csak elkötelezett, jol kiképzett honveédek képesek tenni a hazajukert, Letöltve:
http://www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium/hirek/csak-elkotelezett-jol-kikepzett-honvedek-kepesektenni-a-hazajukert
39
Bors Online: Külön biztosítás nélkül harcolnak a magyar katonák, 2015.05.15. Letöltve
http://www.borsonline.hu/20150515_kulon_biztositas_nelkul_harcolnak_a_magyar_katonak
40
mno online: Létszámhiány a honvédségnél, 2015.12.15. Letöltve: http://mno.hu/tarsadalom/letszamhiany-ahonvedsegnel-1318734
41
Kitekintő online: Nem nyerő a NATO bevonása a menekültválság kezelésébe, 2016.02.11. Letöltve:
http://kitekinto.hu/europa/2016/02/11/nem_nyer_a_nato_bevonasa_a_menekultvalsag_kezelesebe/#.VrypjE9Cgg8
38
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európai haderős elképzelések, melyben a lengyel-szlovák-magyar nemzetiségű Visegrád Battle
Group keretében mintegy 400 fős műszaki kontingenst biztosít hazánk 2016. január 01-től, holott
az angolul jól beszélő mérnök, műszaki tisztek és altisztek iránt a legnagyobb a kereslet a civil
munkaerőpiacon.40
A tárca fenti hiányokat a honvédségi közalkalmazottak túlórakeretének megduplázásával és a
katonáknál túlmunkakeret felső határának eltörlésével kívánta orvosolni.42
A 2012-es HR stratégiát tekintve - még ha a lefektetett elvek valóban egy nagymérvű megújításra
utalnak is - annak kialakítása, de még inkább megvalósítása során folyamatosan figyelemmel
kell lenni General Eric Shinseki, volt USA vezérkari főnök gondolataira [McPhaul, 2008],
miszerint: „A hadsereget – emberek alkotják. Hadseregünk varázslatos pillanatait ezek az
emberek fogják a jövőben szolgáltatni. Ők adják lehetőségeink hajtómotorját, és a Katonák
maradnak szervezetünk központi elemei.”43
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A MIGRÁNSOK NYELVI INTEGRÁCIÓJA NÉMETORSZÁGBAN
A NYELVOKTATÁS MÓDSZERTANA ÉS NYELVPOLITIKAI ASPEKTUSAI
Bakó Eszter Bernadett
Doktorandusz
Pécsi Tudományegyetem – Bölcsészettudományi Kar
Nyelvtudományi Doktori Iskola – Alkalmazott Nyelvészet Program
eszterbernadettbako@gmail.com

Absztrakt
Bevezetés
Előadásomban azt kívánom bemutatni, hogyan valósul meg a menekültek nyelvi
integrációjának elősegítése Németországban. A témakört nyelvészeti illetve nyelvpolitikai
nézőpontból vizsgálom
Kérdésfelvetés
Politikai háttér
A téma kifejtését a politikai háttér elemzésével kezdem, érintőlegesen visszanyúlva a 2015-ös
migrációs hullám előtti állapotokhoz, a bevándorlók oktatásának korai szakaszához. Választ
adok többek között arra, hogy a Németországban élő különböző nemzetiségek milyen
nyelvtudással rendelkeztek, és milyen lehetőségeik voltak a német nyelv megtanulására.
Kutatásom következő részében az integráció célját vizsgálom, valamint kitérek azon
célcsoportokra, akik a jelenlegi törvények értelmében integrációs kurzus elvégzésére
jogosultak. Részletesen kifejtem a tanfolyamok szervezésének intézményi hátterét, a támogatott
órák számát és intenzitását, valamint a financiális hátteret. A szervezési kérdéseket tekintve a
résztvevők toborzásának módját mutatom be.
Nyelvészeti kérdéskör
Áttérve a nyelvészeti kérdések vizsgálatára, elsőként az „integrációs kurzus” fogalmát
magyarázom meg. Ezen belül a menekültek oktatásának irányelveit taglalom, mely magában
foglalja a nyelvoktatás során elérendő célt és a módszertant. Fontos jellegzetessége ezen
tanfolyamoknak, hogy a hallgatók és az oktató nem rendelkeznek egy közös nyelv ismeretével,
így a tanfolyam közvetítő nyelv nélkül zajlik. Meghatározó kérdés ezen probléma megoldása,
egyéb kommunikációs módszerek és eszközök beiktatása, melyekre szintén alternatívákat
kínálok előadásomban.
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A tananyagok és gyakorló feladatok megválasztása szintén központi téma, így a tanfolyamokon
használt tankönyvek rövid bemutatására is sort kerítek.
Végezetül a módszertani nehézségekről, és leggyakrabban felmerülő problémákról ejtek szót.
Kutatási anyagok és módszerek
Kutatásom alapját elsősorban a résztvevő megfigyelés szolgáltatja, mely alatt oktatás és
oktatásszervezési tevékenységem értendő. Emellett a használt tanagyagok, tankönyvek
elemzése és bemutatása is meghatározó részét képezi a téma kifejtésének.
Természetesen a tematikából adódóan elengedhetetlen az érvényben lévő törvények és
megjelenő szakirodalmi cikkek tanulmányozása, feldolgozása.
Eredmények
Az előadás tulajdonképpeni témája a gyűjtött anyagok és a kutatási eredmények kifejtése. A
fent említett résztémakörök kifejtésével kívánok rávilágítani a Németország által befogadott
menekültek nyelvi és társadalmi integrációjának folyamatára.
Következtetések és összefoglalás
Az integrációs törekvések pozitív hatásai, illetve nehézségei. Kitekintés, melyben a várható
eredményekről és az integrációs program hatásáról számolok be. Számba veszem továbbá a
kutatási eredmények és gyűjtött adatok gyakorlati alkalmazási lehetőségeit.
Kulcsszavak: Nyelvoktatás, nyelvpolitika, menekültek, Németország, integráció
1 Bevezetés és célkitűzések
Tanulmányom a Németországba érkező bevándorlók nyelvi integrációját mutatja be,
elsősorban nyelvtudományi aspektusból, számba véve azonban a politikai háttérre vonatkozó
legfontosabb információkat is. Célom az integrációs törekvések gyakorlati megvalósulásának
vizsgálata, hangsúlyozva ezen belül az államnyelv elsajátításának fontosságát.
Dolgozatomban kitérek a Németországban élő különböző nemzetiségek német nyelvismeretére,
valamit vizsgálom a bevándorlók oktatásának korai szakaszát a vonatkozó szakirodalmak
alapján. Kifejtem az „integrációs kurzus” fogalmát, valamint saját kutatásaim alapján elemzem
az integrációs törekvéseket napjainkban. Ezen belül betekintést nyújtok a tanfolyamok
szervezésének menetébe, az egyes oktatási intézmények által rendelkezésre bocsátott
tananyagokba, végezetül pedig taglalom az oktatás során leggyakrabban előforduló
módszertani nehézségeket, melyek megoldására alternatívákat kínálok.
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2 A Németországban élő különböző nemzetiségek német nyelvismerete: török, olasz,
lengyel, görög, egykori jugoszláv kisebbségek
A befogadó ország államnyelvének ismerete az integráció elengedhetetlen részét képezi.
Különböző tanulmányok és adatforrások elemzéséből kiderül, hogy a Németországban élő
különböző kisebbségek német nyelvismerete igen változatos képet mutat. A következőkben
ezen felmérések adatait ismertetem a BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge –
Szövetségi Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal) németországi migránsok nyelvi
integrációjáról szóló tanulmánya alapján1
2.1 Mérési módszerek és eredmények
A BAMF tanulmány bevezetője arról tájékoztat, hogy a külföldi lakosság nyelvismeretére
vonatkozó adatok a statisztikai hivatal adatbázisából teljes mértékben hiányoznak, nem
készültek tehát speciálisan erre a területre vonatkozó felmérések. Az integrációt érintő egyéb
szakterületeken jóval több a rendelkezésre álló információ. További társadalomtudományi
elemzések tartalmaznak azonban a bevándorlók nyelvtudására vonatkozó megállapításokat.
Ezen felmérések a következők:
-

IGLU (Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung)

A teszt általános iskolás gyermekek olvasási képességeit vizsgálja elsősorban, a negyedik tanév
végén. A felmérést 2002, 2003, 2004, 2005, és 2007-ben is elvégezték. A mérés irodalmi és
tájékoztató jellegű szövegek feldolgoztatásán keresztül zajlik. Az eredményeket
kompetenciaszintek szerint határozzák meg egy-egytől ötig terjedő skálán:
Kompetenciaszint: Szavak, mondatok dekódolása
Kompetenciaszint: Részinformációk azonosítása a szövegben.
Kompetenciaszint: Összefüggések megtalálása az egyes részinformációk között.
Kompetenciaszint: A központi cselekvéssor felismerése, a szöveg
gondolatmenetének megragadása és visszaadása.
5. Kompetenciaszint: Elvonatkoztatás, általánosítás, indoklás képessége.
1.
2.
3.
4.

A felmérés eredményei a következőképpen alakultak 2006-ban
Migrációs háttér
Kompetenciaszint
1
2
3
Egyik szülő sem született külföldön
1.0
5.7
31.5
Mindkét szülő külföldön született
3.2
22.5
44.3
1. táblázat
Forrás: IGLU, 2006.

4
47.7
26.4

fő

5
14.1
3.6

Az eredmények egyértelműen azt mutatják, hogy a migrációs háttérrel rendelkező gyerekek
nagyobb arányban értek el csupán 1 – 3 kompetenciaszinteket, míg német felmenőkkel
rendelkező társaik legtöbbje 4-es szinten teljesített a felmérés során.
1

Haug, 2008.
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Bár az olvasási képesség nagyban függ a nyelvismeret fokától – tehát levonhatóak a
nyelvismeretre vonatkozó következtetések is – mégsem beszélhetünk az IGLU esetében
konkrét nyelvtudásmérésről. Megállapítható továbbá az a tény is, hogy globális társadalmi
viszonylatban semmilyen információt nem nyújt a felmérés, tekintve, hogy a vizsgált csoport
negyedik évfolyamos iskolásokra korlátozódik.
-

PISA (Programme for International Student Assessment)

A PISA különböző tudományterületeken végez kompetencia-felmérést 15 éves korú diákok
körében, nemzetközi szinten. A nyelvtudás szintjére vonatkozó konkrét vizsgálatok ugyan nem
szerepelnek a tesztben, közvetetten azonban az olvasási kompetenciát mérő részből
levonhatóak erre vonatkozó következtetések. A 2000, 2003 és 2006-os felmérés is azt mutatta,
hogy a migrációs hátérrel rendelkező fiatalok olvasásértése gyengébb, mint a tősgyökeres
német családból származó gyerekeké. Az eredmény akár evidenciaként is értelmezhető, és
felnőtt korosztályra vonatkozó információkat a PISA felmérésből sem szerezhetünk.
-

RAM2 (Repräsentativbefragung ausgewählter Migrantengruppen in Deutschland)

A RAM egy BAMF által végrehajtott reprezentatív felmérés, melyet a külföldi származású
munkavállalók és családtagjaik körében végeztek. A tárgyalt mérési módszerek közül a RAM
a leginkább adekvát a nyelvismeret vizsgálatának tekintetében. A terepmunka 2006 – 2007
között zajlott, és az integrációval kapcsolatos többrétű kérdésfeltevésen alapult. Öt
nemzetiséget vettek górcső alá: a török, olasz, lengyel, görög és az egykori Jugoszlávia utód
országaiból származó (szerb, horvát, boszniai, szlovén, macedón) kisebbségeket vizsgálták
szociológiai és nyelvészeti szempontok alapján. A kutatás részterületei többek között az iskolai
végzettség, a munkavállalás, a nyelvismeret, a lakáskörülmények, szociális kapcsolatok, a
vallás, kötődés Németországhoz és a származási országhoz.
-

SOEP (Sozio- Ökonomische Panel)

A SOEP felmérést először 1984-ben végezték el, azóta minden évben sor kerül a vizsgálatra,
melyet a Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) – Német Gazdaságkutató Intézet
– hajt végre. A kutatásban németországi családok vesznek részt (a legtöbben 2006-ban: 12 500
háztartás, azaz több mint 22 000 felnőtt), és olyan témakörökben szolgáltatnak adatokat, mint
a munkavállalás, a jövedelem mértéke és alakulása, az egészség, vagy az életszínvonallal való
elégedettség. A szociális körülményekre vonatkozó kérdések egy része a migrációs háttérre
vonatkozik: állampolgárság, születési hely, anyanyelv, egyéb nyelvek ismerete, német
nyelvismeret, a származási ország hivatalos nyelvének ismerete.
A RAM és a SOEP eredményei alapján az alább részletezett megállapításokat tehetjük a
bevándorlók német nyelvismeretéről. 3
2

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Sonstige/ram-fragebogen-20062007.pdf?__blob=publicationFile
3
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/WorkingPapers/wp11-ram-ersteergebnisse.pdf?__blob=publicationFile
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Az egyes nyelvi készségeket alapul véve a megértés képessége a legmagasabb minden
kisebbség esetében. Ezt követi a beszédkészség, az olvasás, és végül az íráskészség, mely
minden nemzetiség tekintetében a legnehezebben elsajátítható részkompetenciának bizonyul.
Nemzetiségek szerint elmondható, hogy az egykori Jugoszlávia utód országaiból származó
lakosok német nyelvismerete a legmagasabb. Őket követik a görög és olasz kisebbség tagjai. A
lengyel származásúak ennél valamivel alacsonyabb teljesítményt mutatnak, míg az utolsó
helyet a törökök foglalják el.
A nemek szerinti osztályozás meglehetősen vegyes képet mutat. A török, görög és jugoszláv
nők alacsonyabb szintű nyelvismerettel rendelkeznek, mint nemzetiségük férfi tagjai, a lengyel
és olasz nők azonban megelőzik az azonos országból származó ellenkező nemű társaikat.
A nyelvismeret alakulása életkor szerint a fiatalabb korosztály felé mutat növekvő tendenciát.
Mind az öt kisebbségről elmondható, hogy a későbbi generációk egyre magasabb szinten
beszélik a német nyelvet. A grafikonban egyetlen kiugrás tapasztalható, mégpedig a lengyel 65
év felettiek esetében, akik magasabb szinten birtokolják a német nyelvet, mint 45-65 év közötti
társaik.
A fent említett négy különböző kutatásról elmondható, hogy közülük kettő (IGLU, PISA) nem
átfogóan vizsgálja a Németországban élő lakosokat, hiszen az adatszolgáltatók köre csupán
iskoláskorú gyerekek egy-egy évfolyamára korlátozódik. Ezen túlmenően pedig nem célzottan
a nyelvtudásra vonatkozó tesztekről van szó.
Míg a RAM és a SOEP vizsgálatok szúrópróba szerűen a társadalom minden rétegét és
korosztályát elemzik, ezen esetekben is csak a kérdőív egy része foglalkozik nyelvi
témakörökkel. Kutatásmódszertanilag megkérdőjelezhető az eredmények adekvát volta is,
hiszen a kérdőívek önbevallás alapján működnek. Ezen módszer kiválóan alkalmazható többek
között a szociológiai háttér vizsgálatához, ahol konkrét adatok megadását kérik (hány fő él egy
háztartásban, mi a legmagasabb iskolai végzettsége, mennyi az egy főre jutó jövedelem) . A
nyelvismeret foka azonban egy ennél jóval bonyolultabb kérdéskör, melyet nem lehet
egyszerűen egy-egytől ötig terjedő skálán a beszélő saját megérzése szerint adekvát módon
mérni.
Így tehát elmondható, hogy ma Németországban nincs olyan adatbázis, mely megbízhatóan
rávilágítana az itt élő külföldiek nyelvi problémáira, tudására, hiányosságaira.
3 Lehetőségek a nyelvtanulásra
Saját kutatásaimat elsősorban résztvevő megfigyelések alapján végeztem, melyre oktatás és
oktatásszervezési tevékenységem során nyílik lehetőségem. Egy munkanélkülieket segítő és
felnőttképzéssel foglalkozó oktatási központban, valamint a Volkshochschule (VHS –
népfőiskola) egyik intézményében tanítok német, mint idegen nyelvet külföldieknek. A
következőkben ismertetem az ún. integrációs kurzusokat, valamint azt, hogy napjainkban
mennyiben változtak az integrációs törekvések a 2015-ös menekült-hullám hatására. Szót ejtek
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továbbá a tanfolyamok szervezéséről, a használt tananyagokról, valamint a felmerülő
nehézségekről mind a szervezési kérdéseket, mind pedig azok oktatást illetően.
3.1

Integrációs kurzus

A VHS intézményei játsszák Németországban a legfontosabb szerepet az idegen nyelvi
kurzusok szervezésében és lebonyolításában. A külföldről érkező, Németországban letelepedni
szándékozó bevándorlóknak lehetőségük az van ún. integrációs kurzusokon való részvételre.
Az óradíj az állami támogatásnak köszönhetően 1.20 Euróba kerül a résztvevőnek. A tanfolyam
felépítése a következő: 4 Minden integrációs kurzus 660 órából épül fel, mely két részkurzust
foglal magába, egy nyelvtanfolyamot (600 óra) és egy orientációs kurzust (60 óra). A
Nyelvtanfolyam a mindennapi élet legfontosabb témaköreire épít5: munka és foglalkozás,
oktatás, család és gyereknevelés, bevásárlás és kereskedelem, szabadidő és emberi kapcsolatok,
egészség, lakás, médiák. Ezen túlmenően a résztvevők megtanulnak németül levelet és e-mailt
írni, formanyomtatványokat kitölteni, telefonbeszélgetést folytatni, és munkahelyeket
megpályázni. A nyelvtanfolyam végeztével, az orientációs kurzuson olyan témakörökkel
ismerkedhetnek meg a hallgatók, mint a német politikai és jogrendszer, a történelem, kultúra,
társadalmi együttélés. Hangsúlyt kapnak azok az értékek is, melyek Németországban fontosak,
így a vallásszabadság, a tolerancia és az egyenjogúság.
3.2

Nyelvi integráció napjainkban

2015-ben azonban megváltozott az integrációra szoruló bevándorlók nemzetiségi összetétele.
A migrációs hullám nagy változásokat hozott a nyelvoktatás területén. Egyre több menekült
érkezett Németországba, miközben politikailag sem született megegyezés arról, hogy kik
jogosultak menekültsátuszra. 2015 októberében az oktatási központok mindössze annyi
információt kaptak, hogy államilag támogatott kurzusok indítása szükséges, azonban még nem
volt tisztázott a kérés, kiknek adható térítésmentes nyelvoktatás. Október 21-én hozta
nyilvánosságra a BAMF, hogy menekültstátusz a következő négy országból érkező
bevándorlóknak adható: Irak, Irán, Szíria és Eritrea.
3.3

Tanfolyamok szervezése

Miután kezdetét vette a migrációs hullám, – tehát a bevándorlók nagy hányadát menekültek
tették ki – már nem csupán a VHS járt az élen a tanfolyamok meghirdetésében, hanem minden
oktatási központ igyekezett minél nagyobb részt vállalni a nyelvoktatásban. Ezekben az
esetekben nem integrációs kurzusokról, csupán nyelvtanfolyamokról van szó. A nehézségek
abból adódtak, hogy a csoportok megszervezése minden oktatási intézmény egyéni feladatává
vált. A frissen érkezett menekülteknek azonban nem volt tudomásuk arról, hogy milyen útonmódon indulhatnának el egy idegen országban, melyben semmilyen nyelven nem tudják
megértetni magukat, a képzési központoknak pedig nem volt bejárásuk a menekülttáborokba,
ahonnan jelentkezőket szerezhetnének. Értekezletek és megbeszélések követték egymást, az
oktatási központok, a Landratsamt (Járási Hivatal), és a Deutsches Rotes Kreuz (DRK – Német
4
5

http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/Integrationskurse/InhaltAblauf/inhaltablauf-node.html
Goethe-Institut, 2007.
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Vöröskereszt) részvételével. Nem volt azonban nyelvoktatásért felelős személy, aki a
menekülteket koordinálta volna, és az egyes nyelviskolákhoz csoportosította, irányította volna
őket. Végül a Landratsamt segítségével érkeztek résztvevők minden, erre a feladatra vállalkozó
oktatási intézménybe.
3.4

Tananyagok, tankönyvek

Az alábbiakban két tankönyvet mutatok be, melyek a kurzusokon a leggyakrabban
használatosak. A tankönyvválasztás jogát az iskolák gyakorolják, kész tények elé állítva ezzel
az oktatókat. Az intenzívkurzuson (napi négyszer 45 perc), mely 320 tanórát foglal magába, a
„Deutsckurs für Asylbeweber” címü kiadványt rendelte meg az intézmény a hallgatóknak. A
képek kivonatok a tananyagból, illusztálják az egész füzet felépítését, mely szakmailag erős
kritikát kíván.

1. ábra: Deutschkurs für Asylbewerber
Az első kritikus pont a tananyag mennyisége. Az összességében 46 oldalt tartalmazó füzetet
lehetetlen beosztani 320 órára, az adatmennyiség nagyságrendileg 20 tanórára elegendő. A
másik kifogásolható szempont pedig a tananyag minősége. A füzetben nincsenek gyakorlásra
alkalmas, megoldandó feladatok, csupán képek, melyek az alattuk található szavak jelentését
ábrázolják. Olykor előfordul egy-egy párbeszéd, vagy leírt kifejezés is az egyes témakörök
kapcsán.
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2. ábra: Berliner Platz 1
A VHS kurzusain a Berliner Platz című tankönyvcsaládot használjuk. Egynyelvű tananyagról
van szó, tehát kiválóan alkalmazható különböző anyanyelvű résztvevők esetében. A sorozat
négy kötetből áll, melyek alaposan tárgyalják az egyes témaköröket és nyelvtani anyagokat
egészen a B2 szintig. A tankönyvhöz tartozik egy ún. intenzív tréner, mely kiegészítő anyagokat
tartalmaz az egyes tematikus egységekhez, valamint a sorozat minden kötetéhez tartozik egy
külön munkafüzet, melynek segítségével a tanulók begyakorolhatják a tanult nyelvtani
szerkezeteket, és a szókincset. Fontos továbbá megjegyezni, hogy mind a tankönyvhöz, mind
pedig a munkafüzethez tartozik hanganyag is. A Berliner Platz esetében tehát egy nagyon jól
használható tankönyvcsaládról beszélhetünk.
3.5

A nyelvoktatással kapcsolatos leggyakrabban előforduló nehézségek

Szakmailag talán a legnehezebben áthidalható probléma a közös nyelv teljes hiánya. Ez főként
a kezdő kurzusokon jelent nehézséget, hiszen a résztvevők a német nyelv ismeretének teljes
hiányával érkeznek az első órára. Ennek megoldása lehet egyrészről az ismeretlen szavak
jelentésének megadása angolul. Bár kétségtelen, hogy nincs minden hallgatónak angol
nyelvismerete, azonban homogén anyanyelvű csoportban a részvevők egymást segítik, így elég,
ha csupán egy valaki megérti a jelentést, és lefordítja a csoport anyanyelvére (A menekültekből
álló csoportok általában arab anyanyelvűek). A későbbiekben, amikor a hallgatók már
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rendelkeznek némi alaptudással, a szavak és jelentések magyarázata megoldható német nyelvű
körülírásokkal is. Nem homogén anyanyelvű csoportban sokat segít a képek, rajzok bevetése.
Kimondottan a menekültek oktatásának szervezési szintjén több pont is nehézséget jelent mind
az oktatóknak mind pedig az oktatási intézményeknek. A legnagyobb kihívást az jelenti, hogy
a tanórákon való részvétel nem kötelező. Sem a kurzusra jelentkezés, sem a jelentkezést követő
rendszeres óralátogatás nincs szabályokhoz kötve. Ebből természetesen az következik, hogy a
résztvevők nagy része nem csinálja végig a 320 órás tanfolyamot (napi négyszer 45 perces
oktatással ez négy hónapig tart), illetve sokat hiányoznak. Bár vezetünk naplót és jelenléti ívet,
szankciók hiányán azonban ezek feleslegesek.
A menekültek számra indított tanfolyamok hiányosság továbbá, hogy nincs központilag
meghatározott tanmenet, elérendő cél, teljesítmény-követelés vagy vizsga. Bár lehet ún. házi
vizsgákat tartani, de megint csak azzal a problémával szembesül az oktató, hogy amennyiben
nincs következménye a sikertelen vizsgának, úgy a hallgatók nem is veszik komolyan azt.
4 Összefoglalás
A szervezetlenség és szabályozatlanság tehát sajnos nagymértékben jellemző a menekültek
oktatására Németországban. A külföldiek tanítása korábban sokkal szervezettebb keretek
között zajlott, és a hallgatók saját érdekükben látogatták az órákat. A két legfontosabb motiváló
ok a költségtérítés volt, illetve a nyelvtudás szükségessége, mely nélkül élni és munkát vállalni
lehetetlen. Sajnos a menekültek ma más helyzetben vannak, mert ezek a motiváló tényezők
hiányoznak. Számukra ingyenes az oktatás, és nincs határideje a segélyre jogosultságnak, mely
azt eredményezi, hogy nem létfontosságú számukra a munkavállalás. A hivatalos ügyek
intézéséhez és egyéb hétköznapi problémák megoldásához számtalan szociális munkás és
önkéntes nyújt segítséget. Ez pedig mind az oktatásban való részvétel, mind pedig a
foglalkoztatás szintjén alulmotiváltságot eredményez, mely az integráció sikertelenségét vonja
maga után. A törvények szigorítása és szabályozások bevezetése napjainkra már
létfontosságúvá érett.
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AZ ÉLETMINŐSÉG VIZSGÁLATA AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLÖNBÖZŐ TERÜLETI
SZINTJEIN
Csébi Márk
doktorandusz
ELTE TTK RTT
csebimark@gmail.com

Absztrakt
Mesterszakos geográfus hallgatóként kezdtem el érdeklődni az életminőség témaköre iránt,
majd diplomamunkámat ennek megfelelően: Az életminőség vizsgálata Budapest kerületeiben
címmel írtam meg. Az interdiszciplináris téma iránti további érdeklődésem arra sarkallt, hogy
jelentkezzek az ELTE Földtudományi Doktori Iskolájába, ahová felvételt is nyertem. Doktori
kutatási témám: Az életminőség vizsgálata a posztszocialista budapesti városi térben. A
témában eddig (FEU konferenciáig) egy előadást tartottam a IX. Fiatal Regionalisták
Konferenciáján (Győr), 2015. június 19-20-án, melynek publikációja is megjelent.
Az életminőség fogalmát bár Pigou már 1920-ban használta, a társadalomtudományok
definíciói közé csak az ’50-es évekre került be. Az 1960-as évektől azonban hatalmas lendületet
kapott az életminőség kutatása, ugyanis a Társadalmi Jelzőszámmozgalom elkezdte „gyártani”
a különböző indexeket a GDP, mint egyeduralkodó mutató leváltására. Az Easterlin-paradoxon
(1974) rámutat arra, hogy a GDP és az életminőség között bizonyos fejlettségi szint után nincs
korreláció. Az Európai Uniós szakpolitikákba való bekerülésének a Stiglitz-jelentés adott
inspirációt, majd a 6. Kohéziós Jelentésben (2014) már a 2014-20-as időszak egyik fő céljaként
az életminőség növelése szerepel, valamint, hogy a forráselosztásnál az életminőség
mutatójának használhatóságát előkészítsék. Tanulmányomban EU-s területi szinteken mutatom
be az életminőség területi egyenlőtlenségeit. Hipotézisem, hogy sikerül bebizonyítanom az
Easterlin-paradoxont, valamint azt, hogy hasonlóan az egy főre jutó GDP-hez, ebben a
mutatóban is hatalmas területi egyenlőtlenségek figyelhetők meg a vizsgált területi szinteken.
Tanulmányom elején tisztázom az életminőség fogalmát, jellemzőit, vázolom a téma
nemzetközi és hazai kutatási történetét. A fő részben bemutatom az életminőség területi
egyenlőtlenségeit az Európai Unió országai, régiói és nagyvárosai között. Hipotézisem
igazolásaképpen a kapott eredményeket összevetem az egy főre jutó GDP értékeivel az
országok szintjén. Befejezésül röviden rámutatok arra is, hogy városi szint alatti
területegységekre vonatkoztatott vizsgálatok is rendkívül hasznosak lehetnek, például
településfejlesztési szempontból. Esettanulmányomban Budapest kerületeinek Módosított
Humán Fejlettségi adatait vetem össze a 2001-2011 közötti időszakban.
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Az életminőség szakirodalmában élen jár a skandináv, a német és az amerikai iskola. A
nemzetközi szerzők közül ki kell emelnem többek között: Angus Campbellt, Erik Allardtot, Jan
Gehlt, Joseph Eugene Stiglitzet, Richard Ainley Easterlint, Robert Eriksont és Wolfgang
Zapfot. Hazánkban a kutatóközönség főként a 2000-es évektől fordult a témakör felé, azonban
sokuk a szinonimaként ismert jól-létet vizsgálja. Kiemelném az alábbi szerzőket: Ágoston
László, Egedy Tamás, Izsák Éva, Koós Bálint, Kopp Mária, Szirmai Viktória. Saját
számításaimhoz a Teir adatbázisaira támaszkodok, de főként számított adatokkal dolgozok,
ugyanis célom a minél többféle megközelítés bemutatása. Doktori témámnak megfelelően
távlati céljaim közt szerepel egy a Budapesten belüli területi egyenlőtlenségeket feltáró objektív
mutatókon alapuló index megalkotása, valamint kérdőívezés révén a fővárosi lakosság
szubjektív véleményének megismerése a városi életminőséggel kapcsolatosan.
Kulcsszavak: Életminőség, Európai Unió, területi szintek, területi egyenlőtlenségek
1 Bevezetés
Már 1920-ban megalkotta Pigou az életminőség fogalmát, azonban a különböző tudományok
csak az 1960-as évek óta (kvantitatív forradalom) foglalkoznak jelentősebben a témával, ám
igazán népszerűvé csak a 2000-es évekre vált, melyet szakirodalmának bővülése is jelez. Az
egy főre jutó GDP és az emberek életminősége egy ponton túl már nincs szoros összefüggésben
egymással [Easterlin, 1974], az Európai Unió előtt ezt a Stiglitz-jelentés (2009) tette világossá.
Ha a társadalomi fejlettségét szeretnénk kvantifikálni, ahhoz nem elegendő egy jövedelmi
mutatót kiszámítani, hanem az emberek életkörülményeit sokoldalúan kifejezni képes indexet
kell alkotni. Bár a 6. Kohéziós Jelentés is megemlíti ennek szükségességét, sajnos a mai napig
nem sikerült előállítani a mutatót. A feladat természetesen nem egyszerű, hiszen rengeteg
statisztikai adat szükséges hozzá, mely a társadalmi fejlettséget különböző dimenziók
szempontjából teszi mérhetővé. És akkor még csak az objektív oldalról beszéltünk, bár
szubjektív felméréseket már 2003 óta készít az EU és több szervezet, pl.: OECD. A téma
aktualitását biztosítja, hogy a modern társadalmak egyik központi célkitűzése az életminőség
javítása [Kopp, 2006]. Fontos a társadalmi jól-lét növelése, ugyanis megvalósításához igen sok
forrás szükséges és, bár rövidtávon nem biztos, hogy a szociális jellegű célok fejlődése a
gazdaság hatékonyságát szolgálja, de az emberek elégedettségét biztos, hogy növeli, hosszú
távon pedig biztos, hogy a gazdaság fejlődését is dinamizálja. [Szirmai, 2015]
A továbbiakban az életminőség mérésének sokszínűségét fogom bemutatni egyre kisebb területi
szintek felé haladva. Fontos a több szintű megközelítés, ugyanis például más-más területi szint
érdekli a különböző területi egységeket vizsgáló tudósokat, úgymint a különböző területi
egységek döntéshozóit is. Városkutatóként számomra legrelevánsabb a települési, sőt
településrészi szint, azonban a szintekben lejjebb haladva egyre nehezebb az adatgyűjtés.
Ahhoz, hogy teljes körűen megismerjük a városok életminőségét szükséges ismernünk a tágabb
kontextust is, amiben elhelyezkedik: régió, ország, valamint ezen felüli különböző
makroszintek. Így kaphatunk teljes képet a viszonyításhoz.

36

II. Fiatalok EUrópában Konferencia
Pécs, 2015. november 13-14.
Sopianae Kulturális Egyesület
Konferencia kötet

2 Az életminőség fogalma, jellemzői, mérhetősége
Az életminőség definiálása nem egyszerű feladat, ugyanis multidiszciplináris jellegéből
adódóan az egyes tudományágak más-más szempontokat hangsúlyoznak ki benne. Összesen
több mint száz fogalommagyarázata létezik [Egedy, 2009]. Sőt, a számos kutatás ellenére abban
sem alakult ki konszenzus, hogy pontosan mi a különbség életminőség és jól-lét között [NagyKoós, 2015]. A szerzők leggyakrabban szinonimaként használják őket, így a továbbiakban én
is ezt az eljárást követem. A fogalmak manapság az élhető város, smart city koncepcióval is
kibővültek, illetve összemosódtak. Geográfus mivoltomból adódóan számomra a teljeskörű
életminőség definíció így hangzik: „Az épített, társadalmi-gazdasági és természeti környezet
által meghatározott objektív feltételek, az anyagi és nem anyagi jellegű tényezők összessége,
valamint ezek szubjektív átélése és értékelése az individuum (egyén) szintjén” [Egedy, 2009,
11.]. Ez a fogalommagyarázat tartalmazza azokat az objektív feltételeket, melyeket adott
település nyújt, illetve meghatároz lakóinak (társadalom, gazdaság, környezet), valamint
mindezen tényezőknek a szubjektív megélését is.
A továbbiakban Ivan Andráško (2013) összefoglaló művére támaszkodva, illetve azt
kiegészítve mutatom be az életminőség karakterisztikáit:
- multidiszciplináris – komplex: az életminőséget sok tudomány vizsgálja, kiemelten
közgazdaságtan, orvostudomány, pszichológia, szociológia, statisztika és mivel
térbelisége is van, ezért természetesen a geográfia is. A multidiszciplinaritásnak
köszönhetően rendkívül összetett koncepciók keletkeztek kutatásáról.
- multidimenzionális – plurális: multidiszciplinaritásából adódóan, sokféle más-más
társadalmilag fontos szempontokat kiemelő indikátorrendszerrel válik mérhetővé,
azonban ez a legtöbb esetben bonyolult, holott a végcél nagyon egyszerűen
megfogalmazható: az emberek boldogságérzetének növelése.
- társadalmilag – egyénileg releváns: mind össztársadalmi szinten, mind egyénileg fontos
az életminőség javítása, mindkettő alakulásában kiemelt szerepe van a politikának és
hatásainak.
- objektív – szubjektív: mérhetőségének talán legnagyobb nehézsége – az adatgyűjtés
mellett – az, hogy nem elég csupán objektív mutatókat használni, hanem fontos
megkérdezni az ott élőket is, milyennek ítélik meg életminőségüket. Erre azért van
szükség, mert a két kutatás során eltérő eredmények is születhetnek pozitív és negatív
irányban, tehát az objektív és szubjektív értékek nincsenek szoros összefüggésben
egymással [Ágoston et. al., 2007].
- tér – idő variáns: mivel a társadalomhoz kötődő jelenségről van szó, ezért tér és idő
paraméterekkel elemezhetővé, összehasonlíthatóvá válik, mint ahogy erre számos
példát mutatok be a továbbiakban.
Az egy főre jutó GDP „leváltására” számos komplex mutatót alkottak meg, mint például: ISEW
(Fenntartható Gazdasági Jólét Mutatója), GPI (Valódi Fejlődés Mutatója), HDI (Humán
Fejlettségi Index), HPI (Boldog Bolygó Index), BLI (Better Life Index). Mindegyik index másmás dimenziót emel ki, összességében azonban mind a Felce-Perry (1995) által leírt csoportokat
vizsgálja, a környezeti mutatók kivételével, melyek súlya a 2000-es évek óta nőtt meg
látványosan:
- fizikai jól-lét (egészség, biztonság)
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-

anyagi jól-lét (jövedelem, lakhatási körülmények, közlekedés, javak)
társadalmi jól-lét (kapcsolati tőke, társadalmi részvétel)
emocionális jól-lét (elégedettség, elismertség)
fejlődés és aktivitás (munka, szabadidő-eltöltése, oktatás)

3

Az életminőség mérési lehetőségei különböző területi szinteken

3.1 Globális szint
A Numbeo 2009 óta működik és a világ legnagyobb, felhasználói közreműködéssel készített
ingyenes adatbázisa városokról és országokról [http://www.numbeo.com], ezért választottam a
globális szint bemutatására életminőség indexüket, mely 56 országra készült el (1. ábra).
Életminőség értelmezésük a weboldal alapján az alábbi részindexekből tevődik össze
különböző súlyozással:
- Megélhetési költségek (vásárlóerő): New Yorkhoz viszonyított indexekből épül fel,
fogyasztói árak (zöldséges, étterem, közlekedés, közszolgáltatások), bérleti díjak.
- Környezetszennyezés: kérdőívek alapján készül, melyek fő súlya a légszennyezés és a
vízszennyezés, valamint vízhez való hozzájutás.
- Klíma: hőmérséklethez és nedvességhez kapcsolódó kérdőívek alapján készül.
- Közlekedés: munkába járással töltött idő, közlekedéssel töltött idővel való
elégedetlenség, CO2-kibocsátás, közlekedési rendszer hatékonysága összegződik.
- Vagyon-jövedelem arány: az ingatlanjövedelmet/bérleti díjakat a keresetekhez
viszonyítják.
- Egészségügy: az egészségügyi rendszerről, felszerelésekről, orvosokról, árakról szóló
kérdőívek alapján készül.
- Biztonság: kérdőívek alapján készül a bűnözés és a biztonság témakörében.

2. ábra: Az életminőség országos szintű területi egyenlőtlenségei
Forrás: http://www.numbeo.com/quality-of-life/gmaps_rankings_country.jsp
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A térképre tekintve az országok között markáns különbségek rajzolódnak ki: Svájc értéke a
legmagasabb, mely háromszorosa a legalacsonyabb, Malajzia értékének. Kontinensekre bontva
Ázsia életminőség indexének értéke a legalacsonyabb – feltehetően Afrika jelentős adathiánya
miatt, ezen belül is legrosszabb Délkelet-Ázsia. Ausztrália és Új-Zéland egyaránt magas
értékekkel rendelkezik, míg Amerika esetében jelentős választóvonalat képez az USA-Mexikó
államhatár. Az Európai Unióban is kirajzolódik egy markáns határvonal, mely a történelem
során alakult ki, ugyanis a II. világháborút követően egészen az 1990-es évekig vasfüggöny
konzerválta a jelentős fejlettségbeli különbségeket. Az eredmények mögött fontos
hangsúlyozni, hogy az index kiemelt súllyal számolt a jövedelmi és környezetvédelmi
mutatókkal.
Európa különböző részein az eltérő társadalmi-gazdasági és intézményi keretek hatással vannak
az életminőség értelmezésére, a nemzetek politikájában való megjelenésére, valamint
mindennapi életben való alkalmazására is [Szirmai, 2006]. Mindezen eltérő keretfeltételekben
fellelhető különbségeket összegzi nagyobb egységekre bontva az európai kontinenst Egedy
Tamás (2009), melyeket teljes mértékben alátámaszt a fenti térkép is. Legkedvezőbb
feltételeket Észak-Európa biztosítja, ugyanis jól szervezett az adminisztráció, az életminőség
mérésére kidolgozott indikátorrendszer van, a lakosság részvétele a politikában általános, a
kormányzatok pedig nem tartják fontosabbnak a gazdaság érdekeit a környezeténél. A nyugatés közép-európai feltételeket részben megfelelőnek tekinthetjük, egyedül az adminisztráció
hatékonyságában figyelhetünk meg jelentősebb lemaradást. Ugyan a vizsgálat [Egedy, 2009]
együtt kezeli a két kontinensrészt, nekem az a hipotézisem, hogy Nyugat-Európa társadalmigazdasági és intézményi keretei fejlettebbek Közép-Európa egykori keleti blokkhoz tartozó
térségeinél, ugyanis az évszázadok óta meglévő fejlettségbeli törésvonalat, az államszocialista
rendszer csak tovább mélyítette – mint erről a korábbiakban már írtam. Egyértelműen
kirajzolódik, hogy Dél- és Kelet-Európában még számos problémát kell megoldani ahhoz, hogy
javuljon az életminőség össztársadalmi értelmezése, használata. Ez alatt a következőket értem:
az adminisztrációt átláthatóbbá kell tenni, az életminőség mérésére megfelelő
indikátorrendszert kell kidolgozni, javítani kell a társadalmi részvételen, valamint a környezeti
szempontokat legalább olyan fontosnak kell tekinteni, mint a gazdaságiakat.
A lineáris korreláció segítségével ki tudjuk fejezni, hogy milyen kapcsolat mutatkozik az egyes
tagállamok egy főre jutó GDP értékei (x tengely), valamint lakosságuk élettel való
elégedettsége között (y tengely) (2. ábra). Az R2 (determinációs együttható) 0,44-es értéke
csupán közepes erősségű (annak is alacsonyabb szintje), de egyenes irányú kapcsolatot mutat a
két mutató értékei között. Ez alátámasztja az Easterlin-paradoxont, hogy természetesen a
jövedelemnek van köze az életminőséghez, de nem egyedüli meghatározó tényező, főképp nem
bizonyos fokú fejlettségi szintet elérve. Jelentősebb eltérést mutatnak:
- alacsony egy főre jutó GDP és alacsony elégedettség: Bulgária és Magyarország
- alacsony egy főre jutó GDP, de viszonylag magas elégedettség: Románia és
Lengyelország
- magas egy főre jutó GDP, de a számított értéknél magasabb elégedettség: Dánia,
Finnország és Svédország
Ezen eltérések mögött olyan nem anyagi tényezők állnak, mint például a környezet állapota,
társadalom pszichés állapota, stb. Ez azt bizonyítja, hogy csupán jövedelmi mutatóval nem
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mutatható ki társadalmi jelzőszám, annak sokkal komplexebbnek, több dimenzióra kiterjedőnek
kell lennie.

2. ábra: Az életminőség országos szintű területi egyenlőtlenségei
Forrás: Third European Quality of Life Survey – Quality of life in Europe: Impacts of the
crisis. [Anderson R. et. al., 2012]
3.2

Regionális szint

Regionális szintű adatokat legtöbbször az Eurostatból nyerhetünk, az életminőség tekintetében
azonban, mivel jelenleg még nem dolgoztak ki rá egységes mérési rendszert, ezért más
szervezet adataihoz kellett fordulnom. Az OECD szinonimaként használja az életminőségre a
jól-lét kifejezést, így a továbbiakban a NUTS felosztástól helyenként eltérő jól-lét indexének
területi képét veszem górcső alá (3. ábra). Ez az alábbiakból épül fel:
- Anyagi életkörülmények (jövedelemhez és munkához kapcsolódó mutatók)
- Objektív életminőség faktor (szociális és környezeti feltételek, egészségi mutatók)
- Szubjektív életminőség faktor (szubjektív jól-lét mutatói, mind helyhez, mind egyénhez
kötve) [OECD, 2014]
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3. ábra: A jól-lét regionális különbségei Európában
Forrás: How’s Life in Your Region?: Measuring Regional and Local Well-being for Policy
Making [OECD, 2014]
Ahogy egy-egy területi szinttel lejjebb vizsgálódunk mindig egyre finomabban rajzolódnak ki
és nőnek is a különbségek (kékebb magas, szürkébb alacsony jól-lét), pl. a fent már említett
vasfüggöny az OECD adatai alapján jól-lét tekintetében a mai napig „meghúzódik” a volt NDK
és NSZK között az újraegyesítés után 24 évvel is. Olaszország esetén az Észak-dél, Belgium
esetében pedig a flamand-vallon fejlettségi ellentét emelhető ki egyértelműen. A jól-lét
legmagasabb értékei jórészt (kivéve Észak-Írország, Bretagne, Norvégia) az Európai Uniós
térszerkezettel foglalkozó dokumentumokban „kék banánnak” nevezett legfejlettebb régiókban
összpontosulnak (Dél-Angliától Észak-Olaszországig húzódó félkör zóna). Fontos kiemelni,
hogy a nagyvárosi régiók értékei általában kiemelkednek az országos átlagból, főként az EU-s
átlagnál fejletlenebb államokban, pl.: Portugália, Magyarország, Lengyelország. Érdekes
összevetni az országos szintű adatok alapján kialakult képet a tagállamokról a regionális
egyenlőtlenségekkel és így máris árnyaltabb térszerkezeti kép rajzolódik ki.
3.3

Nagyvárosi szint

Az Európai Unió kérdőíves felmérések alapján felméri a nagyvárosokban érzékelt
életminőséget [Dijkstra (eds.), 2014]. A következőkben a legutóbbi, 2013. évi, 79 várost
magába foglaló felmérés legfontosabb eredményeit mutatom be. A kérdést teljes mértékben
szubjektív módon, kérdőívezéssel vizsgálták, mely az alábbi tényezőkre terjedt ki:
munkalehetőségek, lakhatás költsége és elérhetősége, a külföldiek beilleszkedése,
tömegközlekedés, levegőminőség, közbiztonság, hatékony városi közigazgatás. Az
eredmények tovább erősítik a fentebb kirajzolódott térszerkezeti képet, ugyanis a
pókhálódiagramok alapján egyértelműen csoportosíthatóak a nagyvárosok. Ezek alapján az
alábbi kategóriákat alkottam meg:
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-

3.4

Magas életminőségű, fejlett nyugat-európai nagyvárosok (pl. München). Az itt élők
egyedül a lakhatás költségeivel és elérhetőségével elégedetlenek, illetve a külföldiek
beilleszkedésével, ám utóbbi még az EU-medián értékét meghaladja. Véleményem
szerint mindenképp érdemes lenne elvégezni újra a felmérést, mert a 2015-ös migrációs
válság ebből, valamint a közbiztonság szempontjából is változtathatott a lakosság
megítélésén, valószínűleg negatív irányba.
Jó életminőségű, fejlett nyugat-európai nagyvárosok (pl. Párizs). A lakosság hasonlóan
az előző kategóriához a lakhatás költségeivel és elérhetőségével teljes mértékben
elégedetlenek. A munkalehetőségeket leszámítva a többi érték EU-medián közeli. Az itt
élők leginkább a levegőminőséget kifogásolják.
Közepes életminőségű közép-európai nagyvárosok. Ezen belül két eltérő irányvonal
rajzolódik ki:
- Államszocialista iparosítást jobban kihevert nagyvárosok (pl. Budapest).
Ezekben a városokban szemben az előbbi két kategóriával az ott élők leginkább
a lakhatás költségeivel és megközelíthetőségével elégedettek, valamint
középérték felettire értékelték a külföldiek befogadását (utóbbi véleményem
szerint jóval alacsonyabb mértékű lenne), viszont a munkalehetőségekkel,
levegőminőséggel és tömegközlekedéssel is vannak problémáik.
- Államszocialista iparosítást rosszabbul kihevert nagyvárosok (pl. Ostrava). Nem
meglepő módon a levegőminőség és a munkalehetőségek megítélése nagyon
rossz. Viszont a lakhatás, valamint a tömegközlekedés középérték feletti
elégedettséget mutat.
Alacsony életminőségű dél- és kelet-európai nagyvárosok (pl. Athén, Bukarest). A
2008-as gazdasági válságot a közelmúltig nem sikerült kiheverniük, ennek megfelelően
a munkalehetőségek és a közbiztonság megítélése a legrosszabb, valamint
hatékonytalannak tartják a városi közigazgatást is. EU-s medián feletti értéket csupán a
lakhatás költségei és elérhetősége mutat.
Kerületi szint

Városkutatóként a települések és még inkább a településeken belüli területi egyenlőtlenségek
feltárása a legizgalmasabb számomra. A továbbiakban saját kutatásomat mutatom be, melyben
Budapest kerületeinek objektív életminőségét vizsgáltam meg. A témában Izsák Éva, Probáld
Ferenc és Uzzoli Annamária 2010-es tanulmányára támaszkodhattam. A szerzőhármas a
módosított humán fejlettségi indexet használta, számításaikat 2001-es adatokkal végezték el.
Kíváncsi voltam, hogy 10 év távlatában történt-e változás, így újraszámítottam az adatokat és
összehasonlítottam a kapott eredményeket a korábbiakkal (4. ábra). A humán fejlettségi
mutatótól (HDI) az alábbiakban tér el a használt index: az egy főre jutó GDP helyett egy főre
jutó adóköteles jövedelem, oktatási indexet a felsőfokúak végzettségének aránya 25 éven felüli
korosztályban váltotta fel, míg a születéskor várható élettartam megmaradt [Izsák et. al., 2010],
valamint az eredeti súlyozást nem módosították. A változtatásokkal így elérhetővé vált, hogy
az MHFM (azaz a Módosított Humán Fejlettségi Mutató) egészen a települési szintig könnyen
és egyértelműen előállíthatóvá vált [Józan 2008], szemben pl. a sokáig egyeduralkodó egy főre
jutó GDP értékével, melyre megyei szint alatt csupán becslések számíthatóak, kistérségi/járási
szint alatt pedig már nem is értelmezhető.
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4. ábra: A MHFM értékei Budapesten 2001-ben (bal oldal) és 2011-ben (jobb oldal)
Forrás: A budapesti kerületek életminőségének területi egyenlőtlenségei [CSÉBI, 2015]
Mindkét térkép bizonyítja a főváros megosztottságát és a budai oldal előnyösebb helyzetét, ám
a legszembetűnőbb változás az, hogy míg a 2001-es adatok alapján csupán a pesti oldal
mozaikosságáról beszélhetünk [Izsák – Uzzoli, 2013], addig tíz év elteltével a budai oldal is
heterogenizálódott. A III. és a XXII. kerület is egy kategóriával lejjebb süllyedt, ám még
továbbra is átlag feletti értékekkel rendelkeznek. A pesti oldal alapvető térszerkezeti képe
kevésbé változott, sőt a dél-pesti kerületek alacsony értékei konzerválódni látszanak. A IV., VI.
és VII. kerület értékei javuló tendenciát mutatnak, a XV. kerületben azonban továbbra is
alacsony az index értéke. Összességében rátekintve a minimum és maximum értékekre
kijelenthető, hogy a főváros objektív életminősége javult a 2001-2011 közötti időszakban
[CSÉBI, 2015]. Az eredmények településfejlesztési szempontból történő felhasználása fontos
lenne, hiszen ez egyfajta visszajelzés, arról, hogy pozitív/negatív irányba halad a kerületek
fejlődési pályája.
4 Összefoglalás
Tanulmányomban röviden bemutattam a rendkívül összetett életminőséget. Tisztáztam
fogalmát, kutatásának tárgyát, jellemzőit, mérési rendszereit. A sokszínűen mérhető jelenséget
országos szintű adatoktól egészen a kerületi szintű adatokig elemeztem. Területi szintenként
lejjebb haladva egyre nőttek a különbségek, s a korábbi adatok alapján homogénnek látszó
térségeken belül jelentős területi egyenlőtlenségek jelentkeztek. A lehető legkisebb területi
egységű adatok településfejlesztési szempontból igen fontosak. Doktori kutatásomban arra
törekszem, hogy Budapest életminőségének területi egyenlőtlenségeit feltárjam, időben
dinamikusan vizsgálva.
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WHAT MAKES A VOLUNTEER?
PATTERNS IN VOLUNTEER DATA IN POLAND AND HUNGARY
D. Babos, Zsuzsánna
Volunteer
ELTE-PPK, ELTE Life-long Learning Foundation
d.baboszsu@gmail.com

Abstract
When it comes to volunteer statistics, “many other European countries envy us, because they
don’t have proper volunteer data. Poland and Hungary are the only countries where the National
Statistics Offices participate in the survey led by the International Labour Organization [ILO]
that works with a representative sample, while in other countries large samples are more
typical”. [Arapovics, 2015]
The objective of this research is to picture the changes in the concept of volunteering and
analyse their background and to assess the tendencies in demographics, fields of activity,
participation frequency, beneficiaries, organizational framework and motivations based on data
from 1993, 2004 and 2011 in Hungary. These results are then compared to Polish data reported
by the Polish Central Statistical Office [Nalecz, S. – Gos–Wojcicka, K., 2012]. The main results
of this research describe the formal and informal organizational characteristics and correlations
of Hungarian volunteer activities, their motivational background since post-transition times
until today and highlight the methodological problems of volunteer surveys. A long-term
objective is to repeat comparative time-series analysis using current data.
Keywords: Volunteering, formal – informal volunteering, Polish and Hungarian volunteer
demographics
1 Introduction
1.1 Objective, questions and hypotheses
The objective of this research is to find tendencies in the following aspects of volunteering:
 demographics,
 fields of activity,
 participation frequency,
 beneficiaries,
 organizational framework
 motivations
based on data from 1993, 2004 and 2011 in Hungary.
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Research questions and hypotheses:
Questions
Hypotheses
1. How has the concept of volunteering 1. From charitable work to modern-type
changed since the 1990’s?
volunteering several changes have happened
in the concept of volunteering.
2. A, What changes are shown in the 2. A, More people are sticking to a specific
statistical data of volunteering in the past 20 organization throughout their volunteer
years?
“career”.
B, Has the number of volunteers grown in
B, The efficiency of volunteer
the state/municipal sector?
recruitment of NGO’s has increased and they
have been more likely to register their
volunteers in national statistics. A new
feature since the relevant legislation [2005] is
that state/municipal institutions can host
volunteers, however, their number is difficult
to measure.
C, What motivates volunteers?
C, Motivational factors differ according
to the type of volunteering, but in general
people are more open to volunteering.
3. Who are most likely to volunteer? What 3. Volunteer demographics show no or only
are the differences and similarities of minor changes over time.
volunteer demographics in 1993, 2004 and
Kuti – Czike 2006,18]
2011?
2 Methodology
The methodology was secondary data analysis using SPSS based on two sources: the voluntary
work data of the Hungarian Central Statistical Office’s [KSH] labour force survey, 3rd quarter
of 2011 and the data of the non-profit sector researches [Kuti, 1995 és Czike – Kuti, 2006].
The reasons for the selection of these sources are based on the analysis of the above surveys.
 1993 was the first year when a national survey on volunteering was conducted in Hungary.
The next such survey took place in 2004.
 3rd quarter of 2011 was the first year when a survey titled “Voluntary work” was included
in the national labour force survey. In 2011 KSH was among the first ones to adopt the
recommendations of the ILO and Johns Hopkins University [JHU] manual on the
methodology of measuring voluntary work, which was the basis of their survey.
 As the Polish national survey applied the ILO recommendations as well, a comparison of
Polish and Hungarian data was possible through an analysis of the report by the Polish
Central Statistical Office [Nalecz, S. – Gos–Wojcicka, K., 2012].
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3

Results

3.1 Background history of the changes in the concept of volunteering
Volunteering has been examined by several researchers of social sciences – with approaches of
sociology, economics, statistics, social psychology. Whether they call this kind of human
behaviour voluntary work, voluntary help, voluntary activity or volunteering, definitions agree
on the following most important characteristics:
 Happens without financial remuneration [however, related costs can be refunded both to
volunteers and organizations].
 Benefits others, not the volunteer’s own interests.
 Is done in free will, voluntarily, without obligation [therefore the Hungarian examples of
school voluntary service are not considered as actual voluntary activities, and are regulated
by a different law //Act CXC of 2011 on national public education//].
The definition of the United Nations and the United Nations Volunteers includes three aspects
of volunteering: first, volunteering is not done primarily for financial remuneration, second, it
has to be done according to the volunteer’s own free will, third, it benefits another person or
the society at large, with only indirect benefits for the volunteer.
The definition of ILO in 2011 stated that “volunteering is work done by volunteers in charitable,
humanitarian or non-profit organizations, and they, as employees, receive a payment below the
market price for their work” [Arapovics, 2011. p119]. The definition accepted in the 2008 ILO
Manual is “Unpaid non-compulsory work; that is, time individuals give without pay to activities
performed either through an organization or directly for others outside their own household.”
[ILO, 2008 p13]
The first declaration on voluntary service activities by the EU Commission was published in
section 38 of the Treaty of Amsterdam signed in 1997, which was based on EU definitions.
Volunteering was previously supported by the European Voluntary Service [EVS] founded in
1996, through the activities of volunteers aged 18-25 working in Europe and partner countries.
In the Amsterdam Declaration the Commission honoured the contribution of voluntary service
activities to social solidarity, with special regard to the exchange of experience and information
and the participation of the youth and elderly in voluntary activities. The document includes a
typology of volunteering that distinguishes between formal volunteering that happens through
an organization and informal voluntary work that benefits individuals directly.
The next milestone in defining volunteering was a 2004 Commission Staff Working Paper.
According to Bartal – Saródy [2010] the Working Paper discussed strengthening youth
voluntary activities based on a previous survey. The concept of voluntary service was separated
from the definition of voluntary activity. Voluntary activities include all kinds of voluntary
commitment. Voluntary activities are those that are open to everyone, unpaid, done out of free
will, non-formal self-training, self-development activities that represent added social value.
“Voluntary service – as a part of voluntary activity – have additional attributes as fixed time
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frame, clear tasks, contents, goals, structures and framework. Those providing voluntary service
are entitled to proper social and legal protection.” The document identified voluntary activities
as informal and voluntary service as formal volunteering.
The 2006 document of the European Economic and Social Committee [EESC] was titled
“Opinion of the EESC on voluntary activity: its role in European society and its impact”
[2006/C 325/13].
The opinion of the Committee was requested by Margot Wallström, European Commissioner
for Institutional Relations and Communication Strategy between 2004-2010, Swedish Minister
of Foreign Affairs since 2014 until present. Previous work by the EESC relevant to voluntary
activity: [2006/C 325/13] 48]:
 Opinion on ‘Hospice work — an example of voluntary activities in Europe’, adopted in 2002.
 Opinion on Youth Policy, rapporteur: Jilian van Turnhout.
 Opinion on the Youth in Action Programme 2007-2013, rapporteur: José Isaías RodriguezGarcia-Caro.
 Opinion on Making European citizenship visible and effective, rapporteur: Bruno Vever.
 Opinion on the Active citizenship action programme, rapporteur: Daniel Le Scornet
EESC underlined among others „the need for reliable, comparable, European-level data on the
scale, importance and social and economic value of volunteering”. They also added that the
statistical offices of all EU member states should be able to produce such data. The Committee
regards a unified definition as important, but notes that a broad concept is reasonable as
volunteering appears in a wide array of forms.
Meanwhile in Hungary the basic rules, incentive benefits and guarantees of public interest
voluntary work are defined in the national legislation [Act LXXXVIII of 2005 on volunteer
activity]. According to the law everyone over the age of 10 can be a volunteer, provided that
they perform tasks correspondent to their age, mental and physical condition and training.
Volunteering means work benefiting the community without direct compensation, it does not
include work done for one’s own interest or their family.
Shortly after that the European Council declared 2011 to be the European Year of Volunteering.
The timing is important, as it had been ten years – 2001 - since UN declared the International
Year of Volunteers. [Perpék, 2012.]
This year brought two important government measures in Hungary: School voluntary service
as a prerequisite of high school graduation was introduced. Act CXC of 2011 on national public
education pinned down the possible fields of the 50-hour service: health, social care and
charities, culture and community, environment and conservation, disaster management,
kindergarten work, children with special needs, elderly care, recreation and sports.
The other important feature was issuing the Hungarian National Volunteer Strategy 2011-2020
describing volunteering as “an activity done out of the person’s free will, based on individual
choice and motivation, without financial interests, for the benefit of other(s) or the community.
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It has a special value that distinguishes it from paid work. It is inherently beneficial and
valuable, a way to empower citizens to take action in both broader geographical and more
narrow interest groups, that benefits those in need and the volunteers at the same time.
Volunteering is a tool for the development of equality, contributes to the decrease of poverty
and exclusion and to the increase of employment. It can support the return of the unemployed
to the labour market but it cannot substitute paid workforce.”
[Hungarian National Volunteer Strategy 2011-2020, 1]
3.2 Demographical data
We wanted to picture the change in demographical data based on the three selected volunteer
data bases [1993, 2004, and 2011]. Comparison was hindered by severe methodological
obstacles still, we can say that regarding gender the importance of women has increased,
regarding age groups the focus has moved from the middle-aged towards the seniors: the last
survey [2011] shows that it’s mostly people between 40-69 years who take action in social
issues in Hungary. According to the analysis of the Central Statistical Office the best volunteers
are those between 60-64 years of age, their rate of volunteering is the highest [37.6%]. Higher
level of education and volunteering shows a strong correlation, but an im-portant signal is that
the groups with lower education [8 grades or less] are catching up and participate in helping
activities. As for employment situation the participation of unemployed is noteworthy – their
proportion is difficult to describe, but there is actual statistical data showing their presence.
47.4% of economically active people and 35.6 % of the unemployed volunteered in 2004. In
the 2011 labour force survey “30.1% of the employed participated in volunteering in the past
12 months, in case of the unemployed this index was 28.9%, in case of the economically
inactive 26.4%” [KSH, 2012, 8]. Regarding location and type of settlement, the three surveys
show that there is no significant connection between type of settlement and the form of
volunteer activity.
3.3 Beneficiaries
This chapter examines whom we tend to help. Who are our beneficiaries? What is the proportion
of family members and friends and other people outside our close circles?
According to the data of 1993 most people [25.10%] helped both family and outsiders [people
and/or organizations]. Almost as important as this was the level of volunteering only for family
[23.9%] – 25% of men and 23.2% of women. In this year the highest percentage of those who
helped both family and outsiders was found in Komárom, Nógrád and Vas counties. The 2004
data show that among those helping friends and family, 62.5% of the respondents helped
friends, relatives or neighbours – 67.3% of men, 58.3% of women. According to the study by
Klára Czike and Éva Kuti [Czike – Kuti 2006: 35] “more than 36% [3 165 297 people] of the
population aged above 14 [8 768 135 people] provides voluntary work both within and outside
the circle of family and friends. This suggests that volunteering hap-pens partly according to
conscious values, that is, someone who voluntarily helps members of the family and friends
tends to behave similarly outside these circles. The paper by Czike – Kuti shows that a total of
3.5 million people do voluntary work [both formally and informally]”. In 2011 28.4% of the
population aged 15-74 did voluntary work within the extended family and circle of friends. This
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is due to the definition that counts the work done for people outside the own household as
volunteering, even if the beneficiary is a member of the ex-tended family.
The comparison is affected by the fact that the representative survey of 1993 involved the
population above 18, the 2004 survey examined those above 14, the 2011 survey moved again
back to those above 15. This methodological circumstance leaves us with estimations of weak
predicting power. What definitely can be stated is that Hungarians did want to participate in
helping others after the transition, in the first years of the new millennium and in the European
Year of Volunteering as well.
3.4 Types of activities
Different studies use different classifications of volunteer activities: church and religious
activities, sports, recreation, health and social care, culture, arts, environment, animal welfare,
education, research. 1. Figure shows that volunteers tended to participate mostly in church and
religious activities. This tendency changed in the Year of Volunteering and by 2011 most
volunteers were active in health and social care.

% of volunteers

The percentage of volunteers in the population by main types of
activities
30
25
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1. Figure: The percentage of volunteers in the population by main types of activities
In 2011 the order of activity types by number of volunteers was as following: Household works:
1.324.000 people [61.5%]; Administrative, shopping: 829.000 people [38.5%]; Child care:
577.000 [26.8%]; Care for the sick and elderly: 301.000 people [14.0%]. Household works
involved the highest number of helpers in 2011, but this index cannot be compared to 1993 and
2004 data, as these did not include this category.
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3.5 Participation frequency
Time spent and frequency of activities: By examining the frequency and the time spent on
voluntary work through organizations we measure the level of commitment and persistence, the
loyalty to the organization.
Éva Kuti, analysing the data of the 1993 survey, writes: “In 1993 Hungarians did a monthly
total of 8.875 million hours of volunteer work for non-profit organizations. This is 0.16% of the
social time basis and about 0.9% of the free time basis. The average volunteer worked more
than two 8-hour workdays each month [28% for church institutions, 72% for other non-profit
organizations]. However, our data shows that there were not so many of these really active
helpers, they consisted only 7% of the adult population.” [Kuti 1995:14]. Klára Czike described
in her paper the time spent helping through an organization as the following: “Most of the
respondents worked less than 10 hours a month without financial remuneration for
organizations [NGOs, municipal kindergartens, schools, churches] in 2004.”
The average number of hours worked in formal volunteering per year was 112.7 in 2011. In
order to compare this data with the monthly values of the 1993 and 2004 surveys, we can break
it down to a monthly value of 9.39 hours.
Average monthly hours spent by volunteers in organizations
1993
2004
2011
16
10
9
1. Table: Average monthly hours spent by volunteers in organizations
The above data suggests that in the times following the political transition, in 1993, more time
was dedicated to helping other through organizations than in 2004 or 2011. In the European
Year of Volunteering the average monthly hours slightly decreased.
Frequency
1993
2004
64.7%
52.0%
Occasionally
16.6%
21.0%
Once or twice a year
18.7%
27.0%
Once a month and more
2. Table: Frequency of volunteer activity, 1993, 2004
The methodology applied in 2011 included only two categories for frequency [regularly,
occasionally], so a three-year time series comparison cannot be made.
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3.6 Level of organization [formal/informal]
Number of volunteers by formal or informal
volunteering, 2011 (persons)
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0

2 153 415

2 009 519

79 672

64 224

2. Figure: Number of volunteers by formal or informal volunteering, 2011 [persons]
28.4% of the population [15-74 years] was involved in voluntary work. 93.3% directly, 3.7%
through and organization, 3% both ways.
3. Figure presents the data on formal and informal volunteering from 1993 and 2004. It is clear
to see that regardless of the actual number of volunteers, even before 2011, most people
preferred informal ways of helping. The Hungarian Central Statistical Office reported 65 561
non-profit organizations in 2011, which means that there is an existing organizational
background for volunteering. The question is what measures and methods these organizations
choose to recruit and keep their volunteers. It is the field of volunteer management that is meant
to serve and strengthen formal volunteering.
Number of volunteers by formal
(through organization) or
informal (directly)
volunteering,2004

Number of volunteers by formal
(through organization) or
informal
(directly) volunteering,1993
1500000

3000000

1000000

2000000

500000

1000000

0

0
Directly,1993

Both directly and
through
organizations,1993

Directly,2004

Both directly and
through
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3. Figure: Number of volunteers by formal [through organization] or informal [directly]
volunteering, 1993,2004
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3.7 Motivation
The topic of motivation is a popular area within education and social sciences, volunteer
motivation is a central focal point of surveys. Several researchers in Hungary have studied this
question, Anna Mária Bartal, Zoltán Kmetty, Éva Kuti, Klára Czike, Mária Arapovics and the
Central Statistical Office, but also a number of NGOs. Volunteer motivation was studied
through several approaches like the ranking of motivational factors, the reasons for the lack of
motivation or the classification of motivational factors. 4. Table sums up the most important
motives found by the three selected surveys. There is a distinction between the motivational
basis of traditional and modern volunteering, but the value-based approach leads even today.
Values, appreciation, social interactions – these were the most important three factors in the
2011 survey by Anna Mária Bartal, and this paper can confirm her findings.
1993
Feeling good, the joy of
helping others: an average of
4.3 points [scale: 1-5].
Trust for the organization
supported: 3.9 points.
Importance of a certain goal:
3.7 points.

2004
2011
Traditional motivations:
The most important factor is
Joy of helping [89% think it’s the experience of helping
important or very important]. others, and that they believe
Family traditions [60%].
volunteering
is
their
Connecting to a community obligation.
[54%].
Example of friends [39%].
Feeling grateful [34%].
Not definitive: example of New motivations:
Participating in voluntary
friends and the effect of Achieving a certain goal activities is important for
television
and
radio [54%], a useful way of gaining new experiences and
announcements.
spending free time [52%], for the maintaining and
Voluntary work for tax gaining experience [46%], strengthening of the social
allowances, cost refunds, self-awareness
[35%], network.
improvement of own living professional
development
conditions was rejected.
[28%], opportunity for a
good
workplace
[4%],
loyalty to the organization
[66%].
3. Table: The most important motivational factors 1993, 2004, 2011
4 Methodological problems in surveying voluntary work
-

Significantly different results are shown in surveys asking individuals and in the data
provided by the organizations. [Sebestyén 2014]
The surveys of the Hungarian Central Statistical Office include questions that change
from year to year, which results in limitedly comparable data.
The definition adapted in 2011 according to the recommendation of the International
Labour Organization [ILO] has a broader view, that regard examples like a grandmother taking care of grandchildren as volunteering. This activity was not considered
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-

-

voluntary work in 1993 and in 2004, for happening within the circle of friends and
relatives.
While in 1993 the population above the age of 18 was surveyed, in 2004 those above
14, in 2011 those between 15-74 years were examined. This prevents us from drawing
conclusions on tendencies.
Due to the uncertainties the data is rather of an informative nature, only suitable for
describing long-term changes.

5 Volunteering in Poland and Hungary
5.1 A comparative analysis of Poland and Hungary
When comparing the data of the two countries we have to keep in mind that while the population
of Hungary is 9.8 million, that of Poland is more than 38 million. So the comparisons have to
be made in proportion to the population of each country. According to the 2011 survey, more
than a half of the Polish population participated in some form of voluntary work, while in
Hungary more than a quarter [28.4%]. Respondents could choose from two forms of
participation that represents the two main types of formal and informal volunteering. Informal
volunteering is when the volunteer provides direct help without their activity being related to
an organization. Indirect help, that is, activity related to an organization or institution [e.g.
associations, hospitals, municipality, company, museum, school, kindergarten] is referred to as
formal volunteering. 45% of the Polish help people outside their own households directly – that
is, informally. In Hungary this proportion is much higher: 93.3% help others directly. As for
formal volunteering the results turn around: 18% of the Polish volunteer through an
organization, about 6.84 million people, while only 3.7% of the Hungarians (79 672 people)
volunteer within this framework.
5.2 Volunteer demographics in Poland, 2011
 Gender: outside organizations women were more likely to volunteer, the number of men was
dominant within organizations. Women produced a higher value in public sector
volunteering, while the value of men’s work was higher in tasks for family and friends and
for non-religious NGO’s.
 Age: volunteers under the age of 18 preferred formal volunteering [19%], those between 4564 were more likely [31%] to work informally.
 Economic activity: the inactive are overrepresented among volunteers compared to the
whole population [due to participation in education].
 Education: most organized volunteers graduated from college/university.
5.3 Traditional and modern-type volunteering in Poland, 2011
“Secular or middle-class volunteering gained a more important social role in the US and
Western and Eastern Europe along with urbanization and the rise of the middle class. This early
or traditional type of volunteering was mainly based on donations and charitable activities.
These activities were and are principally pursued by middle-aged or senior women with family
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and /or adult children. Basic activities include cloth and food donations, different types of aid
programs and blood donation. Several volunteers do these activities out of religious motivation,
solidarity or other personal values and the will to help the poor.” [Czike – Kuti 2006, 27]. The
Polish study found an above-average proportion of women, rural people, people aged above 65
years and the economically inactive among volunteers of churches, religious groups and
organizations.
“Modern-type volunteering puts emphasis on social values of the knowledge-based information
society. In such activities volunteers focus on expert knowledge, empirical experience,
preservation of the gained knowledge and life-long learning.” [Czike – Kuti 2006, 27]. In
Poland, among the volunteers of associations, foundations and similar organizations the
following groups were overrepresented:
- College/university graduates, youngsters [15-24 years], students or trained workers, city
dwellers and men.
5.4 Characteristics of formal and informal volunteering based on types of activity in
Poland, 2011
Personal care had the largest share among all in volunteer activities Poland [53%], that
corresponded to 770.000 full-time jobs. Child care took the largest share, 65% of all personal
care work. In Hungary this index is 26.8%. Care for the sick and elderly is also important, 31%
of all care work, which is a higher proportion than in Hungary [14%].
Informal volunteering [direct personal
Formal volunteering [indirect – through
help] in Poland, 2011
an organization] in Poland,2011
Typical household tasks gave the largest part Tasks requiring higher qualifications and
of informal volunteering. Apart from care for specialized skills:
children, the sick and elderly which made up conducting sports activities or cultural
61% of the activities, the following were the events, animating groups, providing legal
most frequent: housekeeping, window advice, organizing meetings and events,
cleaning, washing, ironing, painting, record-keeping, accounting, taking measures
wallpapering, plumbing, equipment repair, to ensure public safety (e.g. fire-fighting),
moving furniture, stacking firewood, sewing, minor repairs and renovations, as well as
filling in documents, searching for conducting collections of food, clothing, etc.
information on the Internet, cooking and pet
care.
5. Table: Characteristics of formal and informal volunteering based on types of activity
in Poland
5.5 How much time do volunteers spend at organizations in Poland and in Hungary?
Formal volunteering in Poland accounts for 200.000 full-time jobs. Most [40%] of this is
performed through associations, similar organizations, foundations, and community-based
groups [such as parents' councils, sports clubs, volunteer fire brigades, hunting clubs]. The
second largest part of formal volunteering is related to churches, religious groups and
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organizations [23%]. Institutions of the public sector also had a significant share in the total
time spent on volunteer work [20%]. In Poland the most volunteer time is spent by retired
people, people between 45-64 years of age and women.
The average monthly time spent on volunteering is 3 hours higher in Poland [12 hours/month]
than in Hungary [9 hours/month].
5.6 Total value of Polish volunteer work related to the Polish national economy, 2011
The usual international methodology of calculating national accounts does not include formal
[EUR 6/hour] nor informal [EUR 4 /hour] volunteer work in the gross domestic product [GDP]
or related statistics.

GDP 2.8 %
EUR 10.3 bn

Informal
volunteering

2.2 %
EUR 8.14 bn

Formal
volunteering

0.6 %
EUR 2.15 bn

4. Figure: Total value of Polish volunteer work related to the Polish national economy
The value of volunteer work was affected by certain socio-demographic attributes of volunteers.
Volunteer tasks of a higher value were done by volunteers of higher education, of professional
experience, younger than 45 years and those living in cities.
6 Summary
This paper discusses only the main elements of the whole research, and those aspects that
involve the European Union. It is based on the presentation delivered at the 2015 Youth in
Europe conference in Pécs, Hungary, under the title What makes a volunteer? As a summary it
can be stated that the research questions have been partly answered. While examining the
hypotheses we have found that the time series comparison of Hungarian volunteering statistics
is not possible due to methodological obstacles, therefore only general statements can be made,
the data is only appropriate for describing the direction of long-term tendencies. However, this
paper has filled a gap by providing a comparison of Polish and Hungarian statistical data
describing volunteer work. The level of social responsibility shows a different picture in the
time frame in question, but the tendencies show that the proportion of volunteers correlates with
the level of education and is especially high in case of college and university graduates. These
results correspond to the Polish data, as people with higher education were more likely to
participate in both formal and informal volunteer activities.

57

II. Fiatalok EUrópában Konferencia
Pécs, 2015. november 13-14.
Sopianae Kulturális Egyesület
Konferencia kötet

Bibliography
1. Act LXXXVIII of 2005 on volunteer activity
2. Act CXC of 2011 on national public education
3. Analysis of the replies of the Member States of the European Union and the acceding
countries to the Commission questionnaire on voluntary activities of young people.
Commission Staff Working Paper Brussels 14 May 2004. SEC [2004] 628.
4. Arapovics, M. [2011]: A civil nonprofit szektor és a szervezetek forrásteremtése.
Budapest. Tananyag. TÁMOP 4.1.2/A/2-10/12010-0003 "Képzés- és tartalomfejlesztés
a Budapesti Corvinus Egyetemen" (NGOs and fundraising of the organizations.
Deliverable of the EU grant project TÁMOP 4.1.2/A/2-10/12010-0003 “Training and
content
development
at
Corvinus
University
Budapest”)
p119
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/20100003_09_civili_nonoprofit_szektor/09_civil_nonprofit_szektor_6_6.html
Downloaded: 2014.02.04.
5. Bartal, A. M. – Saródy, Z. [2010] Körkép-az önkéntesség helyzete és szerepe az Európai
Unió egyes tagállamaiban az önkéntes motivációs kutatások tükrében. In.: Civil Szemle,
2010. 2. (Review of the situation and role of volunteering in EU member states with
regard
to
volunteer
motivation
surveys)
[pp.
22
–
42].
http://volunteermotivation.hu/downloads/3.pdf Downloaded: 2015. 08.19.
6. Bartal, A. M. [2010]: Önkéntesek és nem-önkéntesek a 2008. évi Európai Érték
Vizsgálat tükrében, avagy aki önkéntes nagyobb valószínűséggel boldogabb és
elégedettebb? (Volunteers and non-volunteers and the 2008 European Value Survey.
Are volunteers happier?) www.volunteermotivation.hu Downloaded: 2013.03.06.
7. Bartal, A. M., Kmetty, Z. [2012]: Magyar Önkéntes Motivációs Kérdőív
sztenderdizálásának eredményei alapján. [Results of the standardization of the
Hungarian Volunteer Motivation Questionnaire] In: Civil Szemle, 2012/4. [pp. 9-32].
8. Czakó, Á. – Harsányi, L. – Kuti, É. – Vajda, Á. [1995]: Lakossági adományok és
önkéntes munka, Budapest, Központi Statisztikai Hivatal (Citizen donations and
volunteer work. Central Statistical Office, Budapest.)
9. Czike, K. – Kuti, É. [2006]: Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció. Nonprofit
Kutatócsoport, Budapest, Önkéntes Központ Alapítvány (Volunteering, charity work,
social integration. Non-profit Research Group of the Volunteer Center Foundation)
10. Európai Gazdasági és Szociális Bizottság [EGSZB] 2006: „Az önkéntes tevékenység:
szerepe az európai társadalomban és kihatásai” [ 2006/C 325/13 ] (Opinion of the EESC
on Voluntary activity: its role in European society and its impact)
http://epa.oszk.hu/00800/00877/01043/pdf/00460052.pdf Downloaded: 2011.11.23.
11. Hungarian
National
Volunteer
Strategy
2011-2020
http://20102014.kormany.hu/download/0/48/60000/honlapra.doc?_escaped_fragment_=Documen
tBrowse. Downloaded: 2015.09.15.
12. International Labour Organization (ILO) [2008]: Manual on the measurement of
volunteer
work.
International
Labour
Office,
Geneva.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--publ/documents/publication/wcms_167639.pdf Downloaded:2016.02.28.

58

II. Fiatalok EUrópában Konferencia
Pécs, 2015. november 13-14.
Sopianae Kulturális Egyesület
Konferencia kötet

13. Központi Statisztikai Hivatal [2012]: Önkéntes munka Magyarországon. A Munkaerőfelmérés 2011. III. negyedévi kiegészítő felvétele. Budapest, Központi Statisztikai
Hivatal (Central Statistical Office (2012): Volunteering in Hungary. Labour Force
Survey of 2011 3rd Quarter.)
14. Nalecz, S.; Gos-Wojcicka, K. [eds., 2012]: Volunteering Through Organizations And
Other Types of Unpaid Work Outside Own Household – 2011. Warsaw , Central
Statistical Office http://www.stat.gov.pl Downloaded: 2014.09.07.
15. Perpék, É. [2012]: Önkéntesség és közösségfejlesztés. Doktori disszertáció. Kézirat.
Budapest, Corvinus Egyetem (Volunteering and community development. Doctoral
thesis. Manuscript. Corvinus University Budapest)
16. Sebestyén István [2014]:„Mérhetetlen” segítség – az önkéntesség alternatív formái.
(Immeasurable Help. Alternative forms of volunteering.) Civilfórum. 2014/3.
4.Románia. http://civilforum.ro/t/?p=987 Downloaded: 2015.03.05.
17. Treaty of Amsterdam A mending the Treaty on European Union, the Treaties
Establishing the European Communities and Related Acts. Official Journal C 340, 10
November1997.
http://eurlex.europa.eu/en/treaties/dat/11997D/htm/11997D.html#0139010055
Downloaded: 2011.12.11. On 01.11.2016 the website is not accessible.
18. United
Nations
Volunteers
[ENV]
http://www.unv.org/en/newsresources/resources/on-volunteerism/doc/researches-and-case-studies.html
Downloaded: 2015.09.05.
Reviewed by: Mária Arapovics PhD, Assistant Professor, ELTE PPK

59

II. Fiatalok EUrópában Konferencia
Pécs, 2015. november 13-14.
Sopianae Kulturális Egyesület
Konferencia kötet

ROAD TO SUCCESS: THE LEGAL AND ECONOMIC REFORMS IN CHINA1
Da Lu
PhD student
University of Szeged, Hungary
dustin0802@gmail.com

Abstract
This paper is focus on the reasons of success in China. This communist country made the second
largest economy in the world since 2010 and one of the most important economic growth engine
in the world, although over 20 years ago, some diplomats and economists believed that People’s
Republic of China will be collapsed soon. How did China make such an economic miracle
during these years? The author will analysis the economic achievement in China and concludes
that legal and economic reforms are the main reasons of China’s success. This article will
detailed analysis the legal reform and economic reform in China.
Keywords: legal reform, economic reform, Chinese characteristics.

Introduction
Even as a Chinese, when I tried to examine how developed during the thirty years in China, I
was surprised by China speed. It is saying that in China, if you left your hometown for one year,
maybe you will get lost when you come back. It is true in some part of China, every day new
skyscraper is built in the city, roads are planned to be construction. It is hard to image that this
country was starved decades ago. People would wondering how China developed so fast, is
there any experience which could be shared with. I write this article just want to contribute
some basic reasons of Chinese success, however, it would be good to consideration. At the same
time, as a PhD student who study in Hungary, I would like to take some examples from
Hungary, and examine how the economy developed in Hungary.
In the end of 1980s, communist countries were experiencing a great change. After the collapse
of the Soviet Union and Revolution of 1989 in Eastern Europe, People’s Republic of China

1

This is my second conference paper in Hungary. For me, starting my PhD program in Hungary is a brand new
beginning of my academic life. I deeply appreciated my learned supervisor, Dr. Norbert Varga’s guidance and my
respectful colleagues’ help who from of The Graduate School of the Faculty of Law and Political Sciences of the
University of Szeged. Also thank you the organizer, Sopianae Kulturális Egyesület, for organizing the wonderful
conference and Tamás Haffner’s hardworking.
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became the biggest communist country in the world.2 Many economists and diplomats hold a
view that China, with its miserable peasants, will sink into the collapse. 3 However, as we all
know that China is the second largest economy in the world since 2010. 4 Along with Chinese
President Xi put forward “The Belt and Road” (Yi Dai Yi Lu)5 and Viktor Orbán, the Prime
Minister of Hungary’s “Opening to the East” policy.6 China, the socialist state and East Asian
country, attract extensive attention in Hungary. How People’s Republic of China can avoid the
collapse and make such a success in economic? Hungary can get any experience from Chinese
reforms? This article will analysis the secret of China’s success with following parts: legal
reforms and economic reforms. With the purpose of making the explanation more definite and
specific, the author will use the examples from Hungary.
On 1st October 1949, People’s Republic of China was established in Beijing. As a new central
government in China, Socialist China abolished Guomindang government’s judiciary and six
codes (Liu Fa Quan Shu).7 Compared with the construction of legal system in China, more
attention were paid on the consolidation of the new political power by the new central
government.
Constitutional law, as a fundamental law, which set the standard for a legal system in most
countries. Nevertheless, there were almost 5 years that China didn’t have the real constitution,
“Common Program of The Chinese People's Political Consultative Conference” (Gong Tong
Gang Ling)8, a document which produced by Chinese People's Political Consultative
Conference, played a very important role from 1949 to 1954.
2

Currently, there are 4 or 5 countries which are considered as socialist states: People's Republic of China, Republic
of Cuba, Lao People's Democratic Republic, Socialist Republic of Vietnam, nevertheless, Democratic People's
Republic of Korea or North Korea is not considered as a socialist state by some scholars or diplomats, since the
amendment of North Korea of 1992, stipulated that juche ideology will instead of Marxism-Leninism. See DaeKyu Yoon (2003): The Constitution of North Korea: Its Changes and Implications, Fordham International Law
Journal, 27, 1298. Download:
http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1934&context=ilj .
Gan Yang (2007): 通三统 [Connect to Three Traditions], Beijing, SDX Joint Publishing Company.
List of countries by largest historical GDP. Accessed: 28 Oct. 2015, from wikipedia website:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_largest_historical_GDP .
5
“The Belt and Road Initiative” was put forward by Chinese president Xi Jinping in 2013. Accessed 28 October
2015, from China net website: http://www.china.org.cn/chinese/2015-09/15/content_36591064_2.htm .
6
“Opening to the east” was put forward by Hungarian PM Viktor Orbán in 2009. Download: 28 October 2015,
from Polish Institute of International Affairs, https://www.pism.pl/files/?id_plik=16891 .
7
On 23 February 1949, CCP issued the Instruction on Abolition of Guomingdang’s Six Codes and Affirmation of
Judicial Principles in Liberated Area. James M. Zimmerman (2010): China Law Deskbook: A Legal Guide to
Foreign-Invested Enterprises (p. 51.), Chicago, 3rd. Download: 28 October 2015, from China law deskbook
website: http://www.chinalawdeskbook.com/pdf/CLD%20Ch2.pdf . See also, download: 28 October 2015, from
People website: http://cpc.people.com.cn/GB/64184/64186/66650/4491574.html . The translation of this
Instruction is referenced Weng Li’s thesis (1995): Philosophical Influences on Contemporary Chinese Law,
Indiana International & Comparative Law Review (pp. 327-328.), vol. 6. Download: 28 October 2015, from
heinonline website:
http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/iicl6&div=19&g_sent=1&collection=journals .
8
Common Program of The Chinese People's Political Consultative Conference is a basic law document in PRC
from 1949 to 1954, the English version download: 28 October 2015, from lawinfochina website:
http://www.lawinfochina.com/display.aspx?lib=law&id=13212&CGid= .
3
4
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In 1954, with the help of legal scholars who from Soviet Union, the first constitutional law in
China was promulgated, and it is said that this version was modelled on Stalin's 1936
Constitution.9 After two years later, Revolution of 1956 was happened in Hungary, Mao Zedong
believed that bureaucracy is the reason why there is a revolution in Hungary, in order to
consolidate the political power, “Rectification Movement” (Zheng Feng Yun Dong) was
introduced to the whole land.10 People were encouraged to criticize the bureaucracy of the
government, some jurists asked the government to modernize the legal system, even sought to
build a western legal system in China. Nonetheless, these jurists were considered as rightist
intellectuals from 1959, since Mao thought these critics would be a big threat to the new
government.11
The following years of Mao’s era had a catastrophic effect on Chinese legal system. From 1959
to 1978, with the Constitution of 1954 was superseded, another two versions were promulgated
in 1975 and 1978. The Constitution of 1975 consisted of 30 articles and 2000 words, compared
with the Constitution of 1954 which consisted of 106 articles and 15,000 words. 12 The
Constitution of 1975 was introduced to ensure the fruit of Cultural Revolution, it is odd mixture
of political declaration and law. With the death of Chairman Mao and collapse of “Group of
Four” (Si Ren Bang), a new constitution was promulgated by the Central Government in 1978,
nevertheless, this version still not liquidated the harmful inheritances which from Cultural
Revolution, for example, “(Citizen) has the rights to speak out freely, airing view fully, holding
great debates, and writing big-character posters”, such a political declaration from Cultural
Revolution can be found easily.13
In 1978, Deng Xiaoping regains his power in the central government,14 and in 1982, the current
constitution promulgated by the 5th National People’s Congress. It reaffirmed the importance
of law in the socialist state, also introduced some new articles to promote economic

9

Weng Li (1995): Philosophical Influences on Contemporary Chinese Law, Indiana International & Comparative
Law Review (p. 328), Vol.6. Download: 29 October 2015, from heinonline website:
http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/iicl6&div=19&g_sent=1&collection=journals .
Liu Lei (2014): 走向法律虚无主义：毛泽东后期法制思想研究 [Lead to Legal Nihilism: A Study on Mao’s
Legal System Thoughts During His Late Era], Law Review of Shandong University. Download: 29 October 2015,
from local rule of law research website: http://www.jcfzw.cn/?p=2990 .
11
Weng Li (1995): Philosophical Influences on Contemporary Chinese Law, Indiana International & Comparative
Law Review (p. 328),Vol.6. Download: 29 October 2015, from heinonline website:
http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/iicl6&div=19&g_sent=1&collection=journals .
12
Jerome Alan Cohen (1979): China's Changing Constitution, Northwestern Journal of International Law &
Business (p. 66.), Volume 1, Issue 1 Spring, Download: 30 October 2015, from Northwestern Journal of
International
Law
&
Business
website:
http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1045&context=njilb .
13
1978 Constitution of People’s Republic of China, article 43, Download: 30 October 2015, from People website:
http://www.people.com.cn/item/xianfa/03.html . The translation of this article from Mao Zedong (1977): Selected
Works of Mao Tse-Tung (Mao Zedong) (p.498). Vol. V, Beijing, Foreign Language Press. Accessed: 30 October
2015,
from
google
book
website:
https://books.google.hu/books?id=8yKoBQAAQBAJ&pg=PA6&dq=Selected+Works+of+Mao+TseTung&hl=zh-CN&sa=X&ved=0CCYQ6AEwAWoVChMIt2oyIfpyAIVRzgUCh104Agu#v=onepage&q&f=false .
14
However, Deng just vice premier of PRC in 1978, Hua Guofeng is the PM of PRC.
10
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development. The new version constitution symbolized the reform of People’s Republic of
China, not only in political or legal field, but also in economic field.
Since 1978, the legal system with Chinese characteristics started to reform or (re)built.15
Numerous laws put into forced since this period. Compared with Hungary, Chinese legal system
was absence for a long time. In order to make a clear comparison, here is a table with the year
of main laws were issued between China and Hungary.16
Law
Issued year in China
Issued year in Hungary
Constitution
1954
20th Act of 1949
Criminal Law
1979
4th Act of 1978
Civil Law
1986
4th Act of 1959
Company Law
1993
13th Act of 1989
Criminal Procedure Law
1979
1st Act of 1973
Civil Procedure Law
1991
3rd Act of 1952
Administrative Procedure Law
1989
4th of Act of 1957
1. Table: The year of main laws were issued between China and Hungary
Source: Chinese law: Legislative Affairs Office of the State Council of PRC, Hungarian law:
http://www.1000ev.hu/.
From this table, it’s easily to find that Hungary started its construction of legal system much
earlier than China. It is hard to imagine that there is a country, which without criminal law and
civil law for almost 30 years. However, it is quite easier to understand this phenomenon, if you
had seen this speech before, “it is not workable to solve the problems just rely on the law. Law
is the articles in the paper and inaction, no one would fear of the law. Big-character posters,
critical speeches, great debates would be more effective compared with the law.”17 This is a
speech from Mao, and it is clearly to show the reason why legal nihilism spread across the
whole country in Mao’s era.
The legal education was booming since then, five law and political science institutes reestablished in China;18 lawyer reappeared and become a popular profession in China. In 1949
there were around 60,000 lawyers practiced in China, during the Cultural Revolution period,
15

If we consider that the constitution of 1954 is the start of construction of legal system, it will be the rebuild;
otherwise it is build the legal system of China, since numerous new laws put into force from 1978.
16
The information of the issued year of law in China was based on the database from Legislative Affairs Office
of the State Council of PRC. Accessed: 30 October 2015, from Legislative Affairs Office of the State Council of
PRC: http://search.chinalaw.gov.cn/search.html; the Hungarian information accessed 30 October 2015, from
1000ev website: http://www.1000ev.hu/. All the issued year of the laws are for the first version in these two
countries. Also until now, China don’t have the civil code, nevertheless, we promulgated the General Principles
of the Civil Law of the People's Republic of China.
Liu Lei (2014): 走向法律虚无主义：毛泽东后期法制思想研究 [Lead to Legal Nihilism: A Study on Mao’s
Legal System Thoughts During His Late Era], Law Review of Shandong University, Download: 29 October 2015,
from local rule of law research website: http://www.jcfzw.cn/?p=2990.
18
Weng Li (1995): Philosophical Influences on Contemporary Chinese Law, Indiana International & Comparative
Law Review (p. 329). Vol. 6. Download: 29 October 2015, from heinonline website:
http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/iicl6&div=19&g_sent=1&collection=journals.
17
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because of the popularity of legal nihilism, legal system was collapsed, lawyers had to quit their
job, nevertheless, with the legal reform of China, until to 2012, there are 232,384 lawyers
practiced in China, and the proportion of female lawyers is 26.6%.19 A National Bar
Examination was organized by Ministry of Justice since 1986, 20 and from 2002, a National
judicial Examination was hold. It is a legal qualification exam, anyone who would not be a
lawyer, judge or prosecutor, if he or she failed in this exam. With the purpose of educating the
citizens, a five-year popularizing - law education campaign was initiated by National People’s
Congress Standing Committee.21 This five-year program helped people to have a Legal
awareness, and make it possible for rule of law practiced in China.
Economic reform is another factor of China’s success. It started in 1978, in this year, with the
collapse of “Gang of Four”, Deng Xiaoping regained his power, a “Reform and opening up”
policy was made by 3rd Plenary Session of the 11th Central Committee of the Communist Party
of China(Shi Yi Jie San Zhong Quan Hui). Since then, Chinese economic took off, and China
becomes the second economy in the world, Chinese people enjoy a higher standard of living.
People would to say that a lot of credit must go to Deng’s hardworking. Nonetheless, Mao is
also made?? some contributions to developing Chinese economy. With the purpose of economic
development, Chairman Mao made a “Great Leap Forward” plan, encourage Chinese people to
develop the economic with an irrational way, lots of people died of starvation in this period.
Later, another disaster happened in China, Cultural Revolution let China become a disorder
country, China lost the opportunity to develop its economy. Though, Mao’s ruling seems a great
danger to Chinese economic, it helped China to get rid of Soviet Union’s control.
China and Soviet Union had a honeymoon in 1950s, the first constitution of People’s Republic
of China was modelled Stalin’s constitution. Just like Hungary, Chinese central government
made a Soviet-style five-year plan in economic development.
Nevertheless, Mao decided to finish the good relationship with Soviet Union, since he had a
difference in political and ideology of Khrushchev, the new leader of Soviet Union. 22 After
Sino-Soviet split, the five-year plan wasn’t exercised so well, since the bad relationship between
China and Soviet Union and the irrational economic policies. Though, in Mao’s era, economic
The information of number of lawyers in China in 1949 is available in James’ work. James M. Zimmerman
(2010): China Law Deskbook: A Legal Guide to Foreign-Invested Enterprises (p. 51.), Chicago, 3rd. Download:
28 October 2015, from China law deskbook website: http://www.chinalawdeskbook.com/pdf/CLD%20Ch2.pdf .
The total number of lawyers in 2012 is not include the number of lawyers in Hong Kong, Macau and Taiwan.
Accessed:
1
November
2015,
from
All
China
Lawyers
Association
website:
http://www.acla.org.cn/html/xinwen/20130827/11103.html.
20
Weng Li (1995): Philosophical Influences on Contemporary Chinese Law, Indiana International & Comparative
Law Review (p. 328), Vol.6. Download: 29 October 2015, from heinonline website:
http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/iicl6&div=19&g_sent=1&collection=journals.
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Center website:
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development is fruitless, it is still a chance for China to find an economic pattern with Chinese
characteristic. By contrast after the Revolution of 1956, Hungarian economic reforms had been
quashed by Soviet Union.23
Besides helped China to get rid of Soviet Union’s control, Mao’s decentralization in economic
make China’s success possible. In Mao’s era, there were two rounds decentralization happened.
Mao insists that centralization will lead to bureaucracy, and it’s a big threat to the government.
Mao’s insistence led Chinese industry developed a new pattern, compared with other socialist
sates. According to a report, “the share of state enterprises in the total number of industrial
enterprises in the USSR and Eastern Europe is surely much higher than in China, where it was
only 8% in 1980 and not much higher than that in the immediate pre-reform period.”24
Compared with Hungary, industrial enterprises in China were preferred a small size. In 1981,
74.3% of the number of Hungarian industrial enterprises had more than 189 employees, the
percentage in China is only 9.1% in 1982. The size of the industrial enterprises implied that
China’s lower lever of development, compared with Hungary. It also reflected that the Soviet
Union’s planning economic exercised well in Hungary.25
After the end of Cultural Revolution and collapsed of “Gang of Four”, Chinese government
devoted their hardworking to building the socialist market economy with Chinese
characteristics since 1978. In order to attract the investment from foreign countries, China
published a series of laws; a flexible exchange rate policy was used by the government; a low
average wage kept for long time. Numerous Chinese young man spent their life in the factories,
China become a “world factory”.
Deng Xiaoping continued the decentralization in economic sphere. Provincial governments
owned a wider power to decide the economic policy.26 In Anhui province, a secret experiment
was happened in a small village, 18 farmers signed a contract with local cadres, cadres allowed
the farmer to produce in some specific lands.27 This successfully experiment was developed a
major economic reform policy in the countryside and introduced to the whole country.
At the same time, decentralization stimulate local’s creativity, township and private enterprises
was booming in the countryside, for example, Wenzhou, a city in Zhejiang province, local
government promoted the development of township and private enterprises. With the rapid
György Gyarmati (2005): Hungary in the second half of the twentieth century. In István György Tóth, (ed.), A
Concise History of Hungary: The History of Hungary from the Early Middle Ages to the Present (p. 591).
Budapest, Corvina Books Ltd. and Osiris Kiadó.
24
The World Bank (1988): China: Finance and Investment (pp. 59-60), Washington D.C. . Download: 1 November
2015,
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Group
website:
http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2005/08/30/000112742_20050830155105/R
endered/PDF/PUB6445.pdf.
25
Ibid, p. 57.
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Zheng Yongnian (2013): De Facto Federalism in China: Reforms and Dynamics of Central-local Relations (p.
86.), Shanghai, Oriental Publishing Center.
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economic growth in Wenzhou, the average income in rural area increased nearly 5.6 times in
10 years.28
When the national economic reform happened in 1978 a decentralization economic reform
appeared in Hungry a decade year ago, the so-called “New Economic Mechanism” made it
possible to closer the market economy instead of the planned economy. The reform worked
well at the beginning, however, on the leaders of big enterprises´ intervention and with the
support from Soviet Union, the central government of Hungary decided to slow down the
economic reform in 1972.29 Hungary lost its chance to develop.
From 1949 to 2015, People’s Republic of China celebrated 66th birthday already. Until now,
Chinese Socialist construction goes well. It is surprising to some diplomats or politicians that
China could make a great progress in economy, since they believed that the successful
economic should accompany a so called “democratic political reform”. Soviet Union and most
Eastern European states, including Hungary, started its economic reform with a western
political logic, however, they are failed to a certain extent. China started its reform in a different
way, and everything exercised well. What makes the result so different? It’s difficult to answer
the question, however, in my point of view, China find its characteristics, and make it flexible
is one of the reasons.30
As a socialist state, Chinese government proclaimed, China is developing a socialism with
Chinese characteristics, including socialist legal system and socialist market economy. What
are Chinese characteristics, it is not important to Hungary and other counties. Nonetheless, there
are still have some experiences to learn from Chinese reforms. The right to make its own
decision is an essential precondition for develop. Since we have this right, we can make our
own reform strategies instead of follow the reform theories or patterns which promoted by other
countries.
Stability is another experience which came from China’s reform. A successful reform should
be practiced in a stable environment, after “Tiananmen Incident”, the economy of China was
rapidly decreased,31 Nevertheless, stability came to China soon, reform continued with a fruitful
result.
28

Zheng Yongnian (2013): De Facto Federalism in China: Reforms and Dynamics of Central-local Relations (p.
187). Shanghai, Oriental Publishing Center.
29
György Gyarmati (2005): Hungary in the second half of the twentieth century. In István György Tóth, ed., A
Concise History of Hungary: The History of Hungary from the Early Middle Ages to the Present (pp. 606-609).
Budapest, Corvina Books Ltd. and Osiris Kiadó.
30
Susan L. Shirk (1993): The Political Logic of Economic Reform in China (p. 333-4). Berkeley and Los Angles,
California, University of California Press. See also, Gan Yang (2007): 通三统 [Connect to Three Traditions] (pp.
23-24), Beijing, SDX Joint Publishing Company.
31
According to the statistic of World Bank Group, China’s GDP increased every year, however, in 1988, GPD
growth is 11.3%, in 1989, the data is 4.2%, in 1990, the data is 3.9%, since then, the annual growth of GDP is
above 7%, even in 1992 and 2007 is reach to 14%. Download: 3 November 2015, from World Bank Group website:
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=SP.POP.TOTL,AG.SRF.TOTL.K2,EN.POP.
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SZOCIÁLIS LAKÁS – IGÉNYEK ÉS ESÉLYEK
Dányi Tibor Zoltán
Tanársegéd
Pécsi Tudományegyetem, Műszaki és Informatikai Kar
danyitiborzoltan@mik.pte.hu

Absztrakt
Doktori kutatásom témája a XXI. század elejére jellemző szociális lakáshelyzet feltérképezése,
a korra és speciálisan Pécsre vonatkozó sajátosságok megállapítása. Eddigi munkám során
megvizsgáltam, hogyan változott az önkormányzati lakásállomány a rendszerváltozás óta
Pécsett, milyen a helyzetünk a Európai Unió tagországai között. Részt vettem az Európai Uniós
támogatások felhasználásával zajló pécsi szociális-lakás felújítási programokban: egy sikeres
hallgatói pályázaton a György-telepi TÁMOP és TIOP pályázatokhoz kapcsolódóan (Csaba),
később pedig a telepfejlesztés terveinek elkészítésben.
A szociális lakások kérdésével foglalkozni ma rendkívül aktuális feladat Magyarországon. A II.
világháborút követően a rendszerváltozásig jelentős szektorrá növekvő állami lakások piaca
(Hegedűs, 3) a rendszerváltozás környékén kártyavárként zuhant össze, és a hajdani 27%-ról
az állami lakásállomány 3-4%-ra csökkent (Pittini, 24). A pécsi 4-5% körüli önkormányzati
lakásállományban jelentős hányadot tesznek ki a hajdan szebb napokat látott bányászkolóniák
(Körner, 192). Ez többek között azért is fontos tény, mert ezeken a telepeken található a Pécs
Integrált Városfejlesztési Stratégiájában körülhatárolt szegregátumok nagy része (IVS, 146). A
Habitat for Humanity Magyarország 2014-es jelentésében megfogalmazta a legfontosabb
feladatokat, melyeket Pécsett is meg kellene valósítani ahhoz, hogy enyhítsünk a városunkban
is több tízezer embert érintő problémán (Koltai 7).
A pécsi szociális lakásokkal kapcsolatban megjelenő igények egyike az ezeken a területeken
nagy számban található hajdani, komfort nélküli bányászlakások korszerűsítése, a XXI. század
elején elvárható, méltó lakhatást biztosító körülmények megteremtése. A 2015-ben Európai
Uniós támogatásból megvalósuló DDOP, TÁMOP és TIOP programok ebben nyújtottak
jelentős segítséget és mutattak példát arra, hogy a több mint száz éves ingatlanokban is
megteremthető a mai kor színvonalának megfelelő szociális lakás.
Az igények számbavétele kapcsán megkerülhetetlen a jelenleg lakásra várók adatainak
ismerete. E cél elérése érdekében létrehoztam egy, az önkormányzati lakásigénylőlapok
adataira támaszkodó adatbázist. A több mint 2000 igénylés adatait feldolgozó hiánypótló
kutatásom eredményeként reális és aktuális képet kaphatunk többek között arról, hol és milyen
körülmények között élnek azok, akik érvényes lakásigényléssel rendelkeznek városunkban,
hány gyermek él ezekben a családokban, milyen jövedelmi viszonyokkal rendelkeznek az
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igénylők. Mindezen igények felmérése után van lehetőségünk arra, hogy tisztán lássuk, milyen
eséllyel lehet ma önkormányzati szociális lakáshoz jutni Pécsett, és reményeim szerint az is
kiderül, tudunk-e bármit tenni azért, hogy ennek esélyét növeljük. A kvantitatív kutatás
kiegészítéseként készítettem interjút a lakásosztály vezetőjével, Dr. Varga-Pál Józsefnével és
munkatársával, Nagy Lászlóval. Az interjú is sokat segített abban, hogy sikerüljön átfogó képet
kapni a jelenlegi pécsi szociális lakás helyzetről.
Kulcsszavak: lakásigénylés, önkormányzati lakás, Európai Unió, felújítás, hajléktalanság
1 A lakáskiutalás rendszere
1.1 A rendelet
A pécsi önkormányzati lakások kiutalásának rendszerét a 44/2012. számú rendelete(IX.24)
szabályozza (rendelet, 2012). A rendelet I. fejezetének „Értelmező rendelkezések” című pontja
szerint önkormányzati lakás: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló pécsi
ingatlan. A „szociális lakás” fogalmát a rendelet nem tisztázza, és ez némi félreértésre adhat
okot. A III. fejezet 6 és 7. pontjában ugyanis külön meghatározzák, kik jogosultak szociális és
nem szociális bérlakás bérletére. A 10. paragrafusban, a bérbeadás jogcímeinek ismertetetésénél
viszont azt tudjuk meg, hogy az önkormányzati lakásokat –többek között– szociális és nem
szociális jelleggel lehet bérbe adni. A „KÉRELEM Önkormányzati tulajdonú lakás
bérbevételére” nevű nyomtatvány sincs összhangban a rendelettel, hiszen ott négyféle
kategóriát jelölhetnek meg a lakásigénylők, amikor a kérelmezett lakásra vonatkozó adatokat
kell kitölteniük: 1. Szociális jellegű bérlakás 2. Garzonlakás 3. Nyugdíjasházi lakás 4.
Fecskeházi lakás.
Értelmezésem szerint tehát Pécsett nem tartanak nyilván külön szociális és nem szociális
lakásokat, csak önkormányzati lakásokról beszélhetünk. Ezeket a lakásokat – a bérlők
jövedelmi viszonyai függvényében – szociális vagy nem szociális jelleggel adják bérbe. Négy
lakbérkategóriát állapít meg a rendelet: szociális I. szociális II. költségelvű és piaci. A
lakbérszámítás módját a rendelet 2. és 3. számú melléklete tartalmazza. Nem egyértelmű, hogy
a rendeletben felsorolt költségeket az összes lakás bérbeadásából kell-e fedezni. Ha igen, akkor
ez csak úgy lehetséges, ha meghatározzák, hogy a bérbe adott lakások között mennyi lehet a
különböző kategóriák szerint bérbe adott lakások száma. Erre való utalást nem találtam a
rendeletben.
A lakás komfortfokozatát, minőségét, állapotát, településen belüli fekvését és épületen belüli
elhelyezkedését figyelembe vevő táblázat használatát és értelmezését megnehezíti, hogy több
hibát is tartalmaz. A 2. táblázatban például fel kellene tüntetni a 3. táblázatban részletezett H I,
H II, H III, H IV és H V lakbérérték számokat, de ezeket ebben a táblázatban mindenhol H Inek nevezik. Zavaró továbbá, hogy kétszer szerepel a táblázatban „A lakóépület állapota rovat,
egyik helyen tévesen; rossz helyen van feltüntetve „A lakóépület településen belüli fekvése” és
hiányzik a táblázatból „A lakás épületen belüli elhelyezkedése” mező megnevezése. A 3.
melléklet táblázatának 25. és 27. sorában is a 30 éven belül épült és részlegesen felújított felirat
szerepel Az egyiknek valószínűleg a 30 évnél régebben épült épületekre kellene vonatkoznia.
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Akadnak továbbá olyan mondatok, melyeknek értelmét csak sejteni lehet, illetve
kikövetkeztetni a táblázatokban szereplő információkból: „A lakások használati érték
számszerűsített mértékének összege a bérbe adott lakásoknál az alapterületük
figyelembevételével: „H”. ” Ez az utóbbi meghatározás többek között azért zavaró, mert a
táblázatokban használt használati érték – melynek pontos jelentését tisztázni kellene – nem
összeg, és nem függ a lakások alapterületétől. Jónak tartom, hogy a lakbérek megállapításánál
több tényezőt is figyelembe vesznek, de a számítási mód ismertetésének pontosabbnak és
egyszerűbbnek és kivált érthetőnek kellene lenni.
Az azonos kategóriákba tartozó lakások lakbérszámításának képlete csak a költség egységdíj
mértékében tér el. Ha a piaci alapú lakbért tekintjük 100%-nak, akkor a költségelven bérbe
adott lakás bérlője ennek 67%-át, a szociális II. lakbért fizető 52%-át, a szociális I. lakbért fizető
bérlő pedig 35%-át fizeti. Két szélsőséges példán szemléltetve ez a következőképpen néz ki:
Pécsett legdrágábban bérelhető az az önkormányzati lakás, mely összkomfortos, hagyományos
szerkezetű, 1983 után épült, történelmi belvárosban található és első emeleti (1. táblázat).
Lakbér 1 m2-re vetítve
40 m2-es lakás bére
782
31276
Piaci
521
20850
Költség elvű
408
16309
Szociális II.
272
10873
Szociális I.
3. táblázat: A pécsi lakásrendelet mellékletei szerint számolt legmagasabb havi lakbér
(Ft)
A másik szélsőérték, a legolcsóbban bérelhető önkormányzati lakás, mely gázfűtéses
szükséglakás, 1949 előtt épült, hagyományos szerkezetű, rekonstrukcióra szoruló, PécsSzabolcson van és alagsori (2. táblázat).
Lakbér 1 m2-re vetítve
40 m2-es lakás bére
70,4
2815
Piaci
46,9
1877
Költség elvű
36,7
1468
Szociális II.
24,5
979
Szociális I.
4. táblázat: A pécsi lakásrendelet mellékletei szerint számolt legalacsonyabb havi lakbér
(Ft)
Az összes pécsi önkormányzati bérlakás bérleti díja tehát e között a két szélsőérték között
helyezkedik el. A Szociális I. bérleti díjra jogosult személyek a rendelet alapján elvileg valóban
megfizethető lakáshoz juthatnak. Ami miatt ez a lehetőség elvi marad, az az, hogy nincs
elegendő lakás, amit az önkormányzat bérbe adhatna. Tovább rontja a lakáshoz jutás esélyét,
hogy az utóbbi években szinte kizárólag pályázati úton lehetett önkormányzati lakáshoz jutni.
Az utolsó bérlőlista alapján történő lakáskiutalás 2005-ben volt, mikor elkészültek a Kőhíd
dűlő-Aidinger János úti lakások. Azóta csak pályázat útján utalnak ki lakást, ami azt jelenti,
hogy a bérlőknek jelentős költséget kell állniuk, mielőtt beköltöznének.
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Kétféle kategóriában hirdetnek meg pályázatot. Az egyik esetben néhány százezer Ft-ot kell a
lakásra költeni, hogy lakható legyen. Ilyen költség lehet például a kikötött mérőórák
visszaállításának díja, festés, mázolás. Ezt a lakásra költött összeget a bérlők nem lakhatják le.
A másik kategória, mikor a lakás csak többszázezres, esetleg milliós nagyságrendű ráfordítás
árán tehető lakhatóvá. Ebben az esetben lehetőség van a felújításra költött összeg 50%-ának
beszámítására a lakbérbe, 50%-os lakbérfizetés mellett. Dr. Varga-Pál Józsefné
csoportvezetővel és Nagy Lászlóval készített interjúból tudom, hogy évente 80-100 lakást tud
kiutalni az önkormányzat. Ebben benne vannak a szociális lakások mellett a garzonházi,
fecskeházi és nyugdíjas házi lakások is. A lakásosztály munkatársai szerint évente csupán
néhány olyan eset van, amikor pályázat nélkül, a pályázó rendkívüli élethelyzetére való
tekintettel utalnak ki valakinek lakást. Ilyen helyzetként említették az interjúalanyok azt,
amikor valaki devizahitel miatt vesztette el lakását, vagy a gyámhatóság nem engedi a
családhoz a gyermeküket, mert nem tudják biztosítani a megfelelő lakáskörülményeket, esetleg
súlyosan beteg családtagot kell gondozni. Az önkormányzat jelenleg elsősorban azokat a
lakásokat tudja visszakapni és újra kiosztani, ahonnan magatartásbeli problémák, vagy
közműtartozás miatt kilakoltatják a bérlőt. Más módon, például önkéntes lakásvisszaadás útján,
elenyésző mennyiségű lakás kerül csak újrakiosztásra.
Tizenegy éve nem épült önkormányzati lakás Pécsett. Pécs hosszútávú fejlesztési stratégiájában
nem szerepel a szociális lakás kifejezés (Göndöcs 2014). Az önkormányzati lakás
szóösszetételt is csak egyetlen mondatban találjuk: Kevés az önkormányzati lakás, alacsony az
ingatlan mobilitás. Egyelőre nincs tehát arra vonatkozó elképzelés, hogyan lehetne ezen az
állapoton változtatni.
1.2 Online vagy papíron
A hivatkozott interjúban megkérdeztem, miért nem lehet az igényléseket beadni online módon
is, a hagyományos, papíralapú beadás mellett. Ez csökkentené az önkormányzat
adminisztrációs terheit, és bizonyára sok igénylőnek kényelmesebb lenne, mint a hivatali
benyújtás. Rendkívül hasznos lenne továbbá, ha az igénylők által szolgáltatott adatok
bekerülnének egy adatbázisba, ahonnan a döntéshozók hasznos információkhoz juthatnának. A
lakásosztály munkatársai szerint ezzel a módszerrel a lakáskiutalás elvesztené személyes
jellegét és csak automatizmussá válna. Azonban ilyen számú igénylés mellett nem lehet kézi
módszerekkel reális és igazságos sorrendet felállítani az igénylők között. Javaslatom szerint az
lehetne a lakásigénylés elbírálásának korrekt, érvényes és demokratikus módja, ha az
igénylőlapon benyújtott adatokhoz meghatározott pontszámokat rendelnének, és prioritást
határoznának meg közöttük. Így a nagyszámú igénylés között is egyszerűen és igazságosan
lehetne súlyozni rászorultság alapján. Számítógépes adatfeldolgozás mellett ez könnyen
megvalósítható lenne. Jelenleg nagy hibája az igénylőlistának, hogy sokszor hiányos az
adatszolgáltatás. 177 alkalommal nem történt meg például az igénylőlapon a jövedelem
feltüntetése. Ebben az esetben nem tudható, hogyan döntik el, hogy az ügyfél jogosult-e
lakásigénylés benyújtására. Az összes adat megadása nélkül befogadott lakásigénylés
érvényessége vitatható.
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2 A lakásigénylők adatainak elemzése
Kutatásom aktuális fázisában a pécsi önkormányzat pincéjében tárolt, a lakásigénylők adatait
tartalmazó aktákat vizsgáltam és vittem be az adatokat egy számítógépes táblázatba. Erre azért
volt szükség, mert mint kiderült, az önkormányzatnál mindössze egy iktatóprogram
segítségével tartják nyilván a kérvényeket, azokból összetett szűrést végezni nem tudnak. Így,
ha arra voltam kíváncsi, hogy például hány gyermeket érint közvetlenül Pécsett a lakásra
várakozás, hányan szeretnének akadálymentes lakáshoz jutni, milyen komfortfokozatú
lakásokban élnek az igénylők, hány gyermekét egyedül nevelő szülő vár lakásra, milyen méretű
lakásokra van a leginkább szükség, akkor ezt az adatbázist nekem kellett létrehoznom.
Pécsett a lakásigénylés benyújtása egy 8 oldalas nyomtatvány kitöltésével történik. Pécs város
jegyzőjének, Dr. Lovász Istvánnak az engedélyével nyílt lehetőségem az adatok név és cím
nélküli feldolgozására. A nyomtatványban a személyekre, a jövedelmi viszonyokra, a jelenlegi
lakhatás körülményeire és az igényelt lakásra vonatkozó, egyértelműen megválaszolható
kérdések mellett lehetősége van az igénylőnek egyéb indokai felsorolására. Az adatfelvétel
2015 augusztusában és szeptemberében történt. A munka befejezésekor a lakásigénylések
sorszámozása 2787-nél tartott. Pécsett öt évente meg kell újítani a lakásigényléseket, ellenkező
esetben elvesztik érvényességüket. A 2787 db lakásigénylés tehát azt jelenti, hogy az utolsó
megújítás óta, ami 2011-ben volt, ennyien újították meg igénylésüket, vagy adtak be új
igénylést. Ez a szám az adatfeldolgozás lezárása óta növekedett, mert az igények benyújtása
folyamatos. Az adatfelvétel alatt előfordult napi 8-10 új lakásigénylés benyújtás is. A
lakásosztály munkatársaitól tudom, hogy a lakásfelújítási-bérbevételi pályázatok kiírása előtti
időszakokra jellemző az igénylések számának megnövekedése. Ez éppen egy ilyen periódus
volt.
Munkám során azoknak az igénylőlapoknak az adatait tudtam feldolgozni, melyek nem voltak
kiadva ügyintézésre a hivatal munkatársaihoz. Így összesen 2028 lakásigénylő adatait
rögzítettem. Amikor a dolgozatban számszerűen határozom meg az igénylők egy csoportját, az
természetesen mindig csak a vizsgált 2028 igénylésre vonatkozó adat. A munkához a Numbers
táblázatkezelő programot használtam. A táblázat oszlopait az igénylőlap rovatai alapján
neveztem el. Az igénylők neve helyett csak a nemüket rögzítettem. Pécsen kívül élő igénylők
esetében a települést jegyeztem le, a nem magyarországi lakhellyel rendelkezők esetében pedig
az országot. A pécsi igénylők lakcímadatai közül a közterület nevét jegyeztem le, hogy térképen
feldolgozható legyen az igénylők városon belüli eloszlása.
A jövedelmi adatok között kevesen adják meg munkahelyük nevét, így ezt én sem jegyeztem
le. Valószínűleg fölösleges ezt az információt kérni az igénylőktől, mivel nem segíti az
elbírálást.
Az igénylők közül 1335 nő (66%), 693 férfi (34%). Az igénylők 31%-a él élettársi vagy
házastársi kapcsolatban, vagyis több, mint kétszer ekkora, 69% az egyedi igénylők aránya. Az
igénylők közül 1021-gyel legalább egy gyermek vagy unoka is költözne az igényelt lakásba.
Rendkívül figyelemre méltó adat, hogy a gyermeküket egyedül nevelők aránya 29,7%.
Összesen 1811 gyermek él az önkormányzattól lakást igénylő családban. A nagycsaládok
száma 278, azaz az olyan családoké, ahol a gyermekek száma három vagy annál több. A
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legnépesebb egy nyolcgyermekes család: ők 2006 óta rendelkeznek érvényes lakásigényléssel.
Az adatlapon az igénylők 96%-a jelölte be azt, hogy “szociális jellegű bérlakás”-t szeretne
kapni. 3% garzonlakást, 0,5-0,5% pedig fecskeházi illetve nyugdíjas házi lakást igényel. Ennek
a 96%-os értéknek ellentmond az, hogy a lakásrendelet szerint a jövedelmüket feltüntető
igénylőknek csak 79,64%-a jogosult szociális bérlakás bérletére, mert az egy főre eső
jövedelem nem haladja meg a rendeletben meghatározott értéket. Egyedülállóként ez a
mindenkori öregségi nyugdíjminimum két és félszerese, közös háztartásban élők esetében
kétszerese. 2015-ben ez 71250, illetve 57000 Ft-ot jelentett. Tekintve, hogy az öregségi
nyugdíjminimum 2008 óta változatlanul 28500 Ft, az utolsó lakásigénylési periódusban, azaz
2011 óta változatlanok ezek a jövedelmi határok. A 3. táblázat az igénylők decilisenként mért
nettó jövedelmi viszonyait mutatja.
A KSH (2015) hasonló jellegű adatsorával összevetve feltűnő különbség, hogy ha a teljes
magyar lakosságot vizsgáljuk, azt látjuk, hogy minél nagyobb a családi jövedelem, annál
alacsonyabb a létszám, itt ez épp fordítva van. Ennek oka lehet, hogy az igénylők
jövedelemforrásai között jelentős a gyermekekhez kötődő szociálpolitikai juttatások aránya. A
KSH által mért országos adatok szerint a legalacsonyabb jövedelmi decilisben 28333Ft az egy
főre eső bruttó havi jövedelem, míg a legjobban keresők tizedében ez az érték 268417Ft, azaz
csaknem tízszer akkora, mint a leggyengébben keresők esetében. A Pécsett lakást igénylők
között ennél lényegesen kisebb különbség van: csak négyszer annyit keresnek a legjobban
kereső igénylők, mint a legszegényebbek.
A háztartás teljes havi jövedelme
A háztartásban
Egy főre jutó havi
(Ft)
élők átlagos száma
jövedelem
25459
1,51
16860Ft
1.
42865
1,82
23552Ft
2.
57609
2
28805Ft
3.
68590
1,81
37895Ft
4.
79148
2,03
38989Ft
5.
91288
2,34
39011Ft
6.
105768
2,46
42995Ft
7.
124458
2,87
43365Ft
8.
153075
3,12
49062Ft
9.
234296
3,40
68910Ft
10.
5. táblázat: A lakáskérelmet benyújtók nettó jövedelmi viszonyai decilisekben vizsgálva
Jelentős ellentmondásnak találom az önkormányzati lakásrendeletben, hogy miközben a 11.
paragrafusban kimondják, hogy a korábban említett jövedelmi határok alatt senki nem jogosult
szociális bérlakás bérletére, az 52. paragrafusban részletezett díjszámításnál már a
legkedvezőbb, “Szociális I.” típusú lakbér fizetőinek is lehet ennél magasabb a jövedelme. A
“Szociális II.” lakbér esetében pedig attól függően, hogy egyedül él valaki, vagy többen élnek
egy háztartásban, az egy főre eső havi jövedelem határa 99750, illetve 71250 Ft. Mivel az
önkormányzat évek óta csak határozott idejű lakásbérleti szerződést köt, amelyet 3 évenként
felülvizsgál, a rendelet értelmében 3 évente minden bérlőnek fel kellene mondani, akinek egy
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főre eső jövedelme meghaladja az 57000 illetve 71250 Ft-ot. Ez viszont azt jelentené, hogy
valamennyi, határozott időre bérbe adott lakást a piaci bérleti díj 35%-áért kellene bérbe adni,
ami valószínűleg nem fedezi az ingatlanok önkormányzatot terhelő fenntartási, üzemeltetési
költségeit sem. Ez pedig egyet jelent a lakások idő előtti amortizálódásával, tönkremenetelével.

1. ábra: A pécsi lakásigénylők eloszlása tényleges tartózkodási helyük szerint
A lakásigénylők 67,5%-a pécsi születésű, 85,3%-ának Pécsett van az állandó lakcíme és 93,9%
azok aránya, akiknek tényleges tartózkodási helyük, vagy állandó lakcímük Pécs. Az ő városon
belüli elhelyezkedésüket az 1. ábra mutatja be. A fennmaradó 6,1% nagy része Baranya megyei
lakos, négyen élnek vagy tartózkodnak Baranya megyén kívül, egy igénylő él külföldön és
nyolc olyan lakcím nélküli igénylő van, aki nem tüntetett fel állandó tartózkodási helyet.
Elenyésző tehát azok száma, akik ne kötődnének Pécshez vagy Baranya megyéhez. 41 igénylő
nevezte magát hajléktalannak, vagy lakcímének helyére ezt írta: “lakcím nélküli”, ami azt
jelenti, hogy az igénylők legalább 2%-a hajléktalan. A KSH utolsó népszámláláskor (2011)
mért adatai szerint a magyar népesség 0,05%-a hajléktalan. A pécsi 2% hajléktalan lakásigénylő
mellett 275 azok száma, akiknek lakáshasználati jogcíme “szívességi használó”, vagyis a
hajléktalan vagy hajléktalansággal közvetlenül fenyegetett igénylők aránya 15,53%. Az
igénylők közül legtöbben, 826-an, családtagként élnek jelenlegi lakóhelyükön. 605 igénylő
albérletben él, 275 szívességi használó, 70 bérlő vagy társbérlő, 45 tulajdonos, 80-an jogcím
nélküli lakáshasználók és 40-en jelölték be a lakáshasználat jogcíménél, hogy “egyéb”. Ketten
élnek munkásszállón, heten vallják magukat önkényes lakásfoglalónak, 11-en szolgálati
lakásban, 10-en családok átmeneti otthonában élnek és 33 igénylő mondja, hogy utcán, vagy
hajléktalan szállón él. Néhányan nem töltötték ki ezt a részét az adatlapnak.
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2. ábra: A lakásigénylők lakáshasználati jogcíme az igénylés benyújtásakor
Az igénylők jelenlegi lakáskörülményeiről az tudható, hogy 60%-a a lakásra váróknak
összkomfortos lakásban él, 14% komfortos, 6% félkomfortos, 9% pedig komfort nélküli lakást
használ. 11% azok aránya, akik nem adtak meg erre vonatkozó adatot, vagy nem értelmezhető
választ adtak a kérdésre, például: „1”. A legtöbben (38%) elfogadhatónak tartják jelenlegi
lakóhelyük állagát. 28% mondja, hogy „jó” a lakás állaga, ahol élnek. 11-11% szerint elavult,
illetve rossz
552 a harminc év alattiak, 210 a hetven év feletti igénylők száma. A legfiatalabbak 18 évesek,
és tízen elmúltak már 80 évesek, közülük a legidősebb 89 éves. Az igénylők átlag életkora 40,5
év. Öten osztoznak a legrégebbi lakásigénylő címén. Ők valamennyien 29 éve, még a
rendszerváltozás előtt, 1987-ben nyújtották be igénylésüket. Összességében átlagosan 6,4 éve
várakoznak az ügyfelek. Ez nem jelenti azt, hogy átlagosan 6,4 év várakozás után lakáshoz lehet
jutni Pécsett, hisz ezek nem a lakáshoz jutottak adatai, hanem a még mindig várakozóké.
Tizedekben vizsgálva, az igénylők legrégebb óta várakozó decilisének átlagos várakozási ideje
16,9 év. Az utolsó tíz évben benyújtott igénylések a 4. táblázatban foglaltak szerint alakultak.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
111
58
86
85
107
245
225
254
251
194
5. táblázat: Az utolsó tíz évben benyújtott és még érvényes lakásigénylések száma
2.1 Milyen körülmények között élnek a pécsi lakásigénylők?
A lakáskérelemmel rendelkezők túlnyomó többsége, 84,37%-a tartotta fontosnak, hogy a
„lakáskérelem egyéb indokai” rovatba bejegyzést tegyen. A lakáshoz jutás rendszerét tekintve
azonban valójában nincs jelentősége ezeknek az információknak. Az, aki ennek ellenére
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elolvassa őket, soha többet nem fog tudni a lakásigénylésre úgy gondolni, ahogy azt korábban
tette. Több száz szomorú történet, személyes tragédiák, kétségbeesett emberek és családok
segélykiáltásai, akik azt remélik, hogy valaki meghallgatja őket és segít megoldani gondjaikat.
Legtöbben, közel háromszázan, anyagi nehézségre, szegénységre hivatkoznak.
„100% rokkant nyugdíjas vagyok. A nyugdíj az albérlet és a rezsi befizetése után arra
elég, hogy ne haljak éhen.”
„SZEGÉNYSÉG”
„Munkanélküli vagyok, gyermekemet egyedül nevelem. Havi 50000Ft-ból élünk.”
224-en érvelnek azzal, hogy gyermeküket egyedül nevelik, bár ennél jóval többen, több mint
hatszázan élnek így.
„Egyedülálló munkanélküliként élek gyermekemmel egy nyári konyhában.”
„Egyedül nevelem gyermekem, 50%-os rokkant nyugdíjas vagyok, elhelyezkedni nem
tudok. Mindennapos megélhetési gondokkal küzdök.”
„Férjem autóbalesetben elhunyt, egyedül nevelem 3 kiskorú gyermekem.”
„7 éve egyedül nevelem gyermekeimet, albérletről albérletre vándorolunk, alkalmi
munkákat vállalok. Remélem nem nyugdíjas koromra érem meg, hogy lakást kaphassak.”
Kétszáz fölötti azok száma, akik rossz egészségi állapotukat említik, abban bízva, ezzel
nagyobb esélyük lesz a lakáshoz jutásra.
„Egy szőlőhegyen lakunk, én nagyon beteg vagyok napi 16 órát oxigénen vagyok, télen
a mentő be sem tud jönni.”
„Szívbeteg vagyok, az utcán nem tudnék élni, jelenleg méltányossági alapon lakom.”
„Részt vettem árviz és belvizmentéseken, 2 kormánykitüntetést kaptam. Cukorbetegség
miatt csonkolták a lábamat, műtötték a szememet, gerincemet. Nyugdíjam nem fedezi a
diabetikus étrendet és gyógyszereket.”
„43 nm-es rendkívül rossz állapotú lakásban élünk öten. A lakás penészes, dohos,
kártevők lakják. A dohos falak miatt a kisfiam sokat köhög, valószínűleg kezdődő asztmatikus
betegsége van. Normális emberi körülmények és emberhez méltó módon szeretném felnevelni a
kisfiamat.”
175 igénylő mondja, hogy zsúfolt, 189 pedig hogy rossz körülmények között él, ötvenen pedig
a családi viszályt nevezik meg fő érvként a költözés mellett.
„Kérem vegyék figyelembe, hogy heten élünk egy szobában, kislányommal a földön
alszunk.”
„Sajnos 13-an élünk egy szobában.”
„Jelenleg egy komfort nélküli présházban lakom. Körülményeim és élhetésem itt nagyon
rosszak.”
„Rossz minőségű szigeteletlen hétvégi házban élünk. Nincs ivóvíz, közvilágítás, út…”
„Amennyiben lehetséges nagyobb szobaszámú lakást szeretnénk kapni, hogy a 8 kiskorú
gyermekkel jobban elférjünk. Korábban már beadtam lakáscserére a kérelmet. 2 szobás
komfortnélküli félkomfortos lakás ideális lenne gyermekeim neveléséhez.”
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„1998 óta édesapámmal osztozom 25 nm-es rossz állapotú albérletén. Nincs vezetékes
víz és szennyvíz sem.”
„10 éve várok önkormányzati lakásra, egy szobában fürdünk, lakunk, főzünk, ez
tarthatalan számomra. Mások minőségi lakást kapnak, mi meg semmit.”
“Édesapámmal élek tarthatatlan, embertelen körülmények között.”
Jelentős azok száma (266), akik önálló életet szeretnének kezdeni, vagy családot alapítani, de
egyedül ezt nem tudják megoldani, ezért az önkormányzattól kérnek segítséget.
„Szeretnénk családot alapítani, a jövőnkhöz szükségünk van segítségre.”
„Már 5 éve beadtam a lakásigénylésem, párommal szeretnénk gyermeket, de így nem
merjük vállalni.”
„A létminimum alatt élek, családalapításra csak az önök segítségével tudok gondolni.”
Több mint százan említik, hogy albérletben élnek, 138-an fogalmaznak úgy, hogy nincs hova
menniük, száz fölötti azok száma, akik elvesztették lakásukat, 28-an pedig hajléktalanságukra
hivatkoznak.
„21 éve lakom albérletben, majd szivességi használóként. Most el kell mennem, az
utcára kerülök, mert rokonom, családom nincs. Kérem a segítségüket mert az utcán
elhalálozom.”
„Kint vagyok az utcán, mint hajléktalan, sok éve vagyok így. Beteges vagyok, kérem
segítsenek.”
„1997 óta hajléktalan vagyok, jelenleg egy fabódéban élek, egészségi problémáim
vannak”
“Hajléktalan szálláson élek. 1995 óta van igénylésem. Szeretnék emberhez méltó átlag
életet élni.”
A lakásukat elvesztők közül legtöbben devizahitel-tartozásra hivatkoznak. 33 igénylőnek csak
az önkormányzati lakáshoz jutás jelentene reményt arra, hogy családjukat egyesíthessék.
„60000 Ft-os lakástörlesztésünket nem bírjuk fizetni, félünk, hogy az utcára kerülünk.”
„Ha kapnánk lakást, a fogyatékos öcsém kijöhetne az otthonból édesanyám mellé ide a
Tettye utcába.”
„Lakhatásunk bizonytalan, a védőnő azt mondta, nem engedik hazahozni ötödik
gyermekünket, ha nem lesz fürdő.”
13-an pécsi letelepedésükhöz igénylik a lakást, 16-an gondolják azt, hogy fontos érv lehet, ha
megjegyzik, hogy ők már régóta lakásigénylők, 66-an egyszerűen csak segítséget kérnek, 97en pedig azért fordulnak az önkormányzathoz lakásigényléssel, mert maguknak, de leginkább
gyermeküknek boldogabb jövőt szeretnének teremteni, amire más esélyt nem látnak.
„Családi házamat elvesztettem kölcsön fedezet miatt. Azóta albérletben élek, bármikor
utcára kerülhetek, ha nem kapok segítséget, inkább meghalok.”
„Rendszerető, józan életvitelem ellenére nem látok más módot a méltányos, rendezett
élet megteremtésére.”
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„A rengeteg albérlet, rossz egészségi állapotom, kevés jövedelmem után nem tudok mit
írni, úgysem veszik figyelembe. De beadom az igénylésem, hátha csoda történik, és útban lévő
unokám még megéri. (Elnézést)”
„A lakásmaffia miatt elvesztettem lakásomat. Szeretnék halálomig pár év nyugalmat
magamnak.”
“Nagyon szűkösen élünk, szeretném, ha gyermekem normálisan nőne fel.”
„Gyermekeimnek szeretnék boldogabb, kiegyensúlyozottabb jövőt biztosítani, hogy
könnyebben boldoguljanak az életben.”
„Hogy ne legyünk az Isten ege alatt.”
3 Következtetések
Kutatásom további célja annak kiderítése, van-e lehetőség a jelenleginél jobban működő helyi
lakáspolitika megalkotására. Tagjai vagyunk ugyan az Európai Uniónak, de sem értelme, sem
esélye sincs annak, hogy a szomszédos Ausztriában, Grazban, Pécs testvérvárosában honos
lakáspolitikát másoljuk. Hollandia szintén jelentősen más helyzetet tanulmányozhatunk: 30%
körüli szociális lakásállománnyal kiemelkedően szép példáját találjuk a társadalom rászoruló
rétegei számára kínált lakáspolitikának (Pittini, 24). Vizsgálni mindenképp érdemes ezeket,
hogy megértsük működésük értelmét, megfejtsük fenntarthatóságuk okát, és ha lehet, a
tapasztalatok alapján saját körülményeinkhez, viszonyainkhoz igazodva alkossuk meg a saját
lakáspolitikánkat.
A magyar viszonyok sajátos, ránk jellemző tulajdonságokkal bírnak. Elsőként említem az
alacsony jövedelmi viszonyokat, ami mellett csak kevesen képesek tartalékképzésre és
lakásgondjaik önerőből történő megoldására. A hazai lakáspiacon kínált szociális bérlakás
állományt összhangba kell hozni az arra rászorulók arányával. Az alacsony jövedelmekhez
társul a szociális bérlakások alacsony bérleti díja, ahogy azt az 1. és 2. táblázatokban láthatjuk.
Ilyen alacsony bérleti díjak mellett a magánszféra – a nyugateurópai példákkal ellentétben –
nem fog részt venni a szociális lakás szektor finanszírozásában, hisz ez egy soha meg nem
térülő vállalkozás lenne. Erre nyújthatna megoldást, ha az állam finanszírozná a szociális és
piaci lakbér közötti különbséget azon befektetők számára, akik vállalják a szociálisan
rászorulók, alacsony jövedelműek bérlakáshoz juttatását. Ugyancsak fontos, figyelmen kívül
hagyhatatlan tény, hogy az ország lakossága, ezzel együtt laksűrűsége és a száz lakásra jutók
száma évről évre csökken. 1980-ban még 307 lakos jutott 100 lakásra a megyeszékhelyeken,
az utolsó rendelkezésre álló, 2011-es adatok szerint már csak 229. (KSH) Mindeközben a
Pécsett lakást igénylők életkörülményeire jellemző adat, hogy 600 lakos jut 100 lakásra. Pécs
lakossága 2015. január 1-én 145985 fő volt (KSH 2015) szemben a rendszerváltozás idején
regisztrált 170039 fővel. A 25000 fős lakosságcsökkenés láttán feltételezhető, hogy a városban
nincs mennyiségi lakáshiány. Ezt támasztja alá a KSH üres lakásokra vonatkozó adata, mely
szerint 2011-ben 82701 üres lakás volt a megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban
összesen. Ezek közül 3592 lakás volt a vizsgált évben a települési önkormányzatok
tulajdonában (KSH 2011).
A lakatlan ingatlanok lakottá tétele mellett a nem lakáscélú épületek funkcióváltása is
kézenfekvő lehetőség. Ahogyan a demográfiai hullám követéseként több iskolát is bezártak
Pécsett, úgy lehetne ugyanennek a generációnak a lakásszükségleteit legalább részben
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kielégíteni az oktatási intézmények lakóépületekké alakításával. Sajnos erre eddig egyetlen
példa sem volt városunkban, szemben például a már korábban is hivatkozott Graz-cal. De nem
csak hajdani oktatási intézményeink egy része áll üresen. Számos ipari, gazdasági és irodaépület
állapota romlik épp az elhagyatottság, kihasználatlanság miatt, miközben több ezren
szeretnének a városban lakáshoz jutni. Természetesen ilyen jellegű beruházásokra is láthatunk
sok jó példát a világban. Az affordable housing szemlélet a világon mindenhol tért hódít, és a
lakáspiac egyik legfontosabb területe. Követendő példának tekinthetnénk az olyan
beruházosakat, mint a Northeast Collaborative Architects terve alapján megvalósult ARCADE
PROVIDENCE projekt (Northeast 2014) Az Egyesült Államok-beli beruházás keretében az
USA első, 1828-ban épült bevásárlóközpontjában alakítottak ki 48 db, 21 és 41 m2 közötti
alapterületű apartmant. Az ilyen, és ehhez hasonló munkák elterjedésének alapja lehetne egy
adatbázis, mely minden, a városunk tulajdonában lévő ingatlan felmért adatait tartalmazza. A
rendelkezésre álló technikai lehetőségeket kihasználva pedig az sem hiú ábránd, hogy egyszer
mi is létrehozzunk egy olyan adatbázist, mint amilyen Hollandiában létezik: a gyönyörű,
interaktív térképen az ország összes épületének korát és egyéb adatait láthatjuk (BAG BAO
2014). Az Európa zöld fővárosa címre aspiráló városban, mint amilyen Pécs, stratégiai
fontosságú feladatnak kellene hogy számítson a meglévő, kihasználatlan épületállomány
újrahasznosítása.
Sajnálatos, hogy rendkívül alacsony az országban épülő lakások száma, és ezen belül a szociális
lakások aránya is. A KSH adatai szerint 2014-ben 8358 lakás épült hazánkban. Félrevezető ezt
az értéket az előző évi 7293 lakáshoz viszonyítva úgy interpretálni, hogy 15%-kal nőtt a
lakásépítések száma, mert e 15%-os növekedés ellenére 2014 minden idők második
leggyengébb éve volt hazánkban a lakásépítések számát tekintve. Ugyancsak a KSH adatai
szerint 2015-ben 4 414 684 lakás volt Magyarországon. Ha a 2014-es tempóban folytatódik a
lakásépítés, akkor minden meglévő lakásnak 528 évig kell állnia, mire új épül helyette. Nem
kétséges, hogy ezt az értéket lényegesen le kell szorítanunk. Tekintettel a hazai jövedelmi
viszonyokra, az is tény, hogy sokkal több alacsony bérű lakásra lenne szükség. 2014-ben a
megyei jogú városok családjainak nettó éves átlagjövedelme 1199891 Ft volt, ami
családtagonként havonta nettó 47614 Ft-ot jelent (KSH 2015) Statisztikák szerint havonta
56900Ft havi jövedelem szükséges a 25-54 éves korosztály számára a nagyon szűkös
megélhetési szinten való életvitelhez. Ezt figyelembe véve egyértelműen látszik, hogy az
újonnan bevezetett Családok Otthonteremtési Kedvezménye ellenére a társadalom széles rétege
számára továbbra is elérhetetlen marad az emberhez méltó lakhatási körülmények önerőből
való megteremtése. Amennyiben egy társadalom és a gazdaság ilyen alacsony jövedelmi szintre
rendezkedik be, mint a magyar, ahol például 2015-ben 168900 fő dolgozott
közfoglakoztatottként, akkor ennek a társadalomnak választ kell adnia az ilyen helyzetben lévő
emberek lakhatási kérdéseire is.
Azon Alaptörvényben megfogalmazott elv megvalósítása még várat magára, miszerint
“Magyarország törekszik arra, hogy az emberhez méltó lakhatás feltételeit és a
közszolgáltatásokhoz való hozzáférést mindenki számára biztosítsa”
Mindenki számára.
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AZ EGYSZERI SZÓALKOTÁSOK JELLEMZŐI ÉS FUNKCIÓI A TWITTER
ALAPJÁN
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ELTE BTK, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Germanisztikai nyelvtudomány oktatási
program,
daroczi.ildiko@yahoo.de

Absztrakt
A kutatás az egyszeri szóalkotások főbb tulajdonságait és funkcióit vizsgálja. Az egyszeri
szóalkotások fő jellemzője az, hogy nem uzuálisak, jelentésük a kontextustól függ, spontán
jönnek létre, egyszer fordulnak elő, vagy csak kis ideig vannak a köztudatban, és morfológiailag
vagy más nyelvi szinten eltérnek a lexikális szavaktól [Wanzeck 2010]. Az eddigi kutatások
alapján [Hohenhaus 2007, Elsen 2011] az egyszeri szóalkotások fő funkciója a lexikális lyukak
megnevezése, ezenkívül lehet stilisztikai funkciójuk és szövegfunkciójuk is.
Minya Károly [2011] abból indul ki, hogy egyszeri szóalkotások használata különösen a költői
nyelvre és a reklámokra jellemző, jelen kutatás azonban egy ezektől több szempontból eltérő
szövegtípust, a közösségi oldalt vizsgálja. Az egyszeri szóalkotásokat tudomásom szerint még
nem vizsgálták abból a szempontból, hogy egy átlagfelhasználó mennyire alkot egyszeri
szóalkotásokat. A közösségi oldalakat azonban különösen a fiatalabb korosztály használja,
amely korosztályra a kreatív szóhasználat jellemző [Achilles-Pighin 2008], így hipotézisem
szerint a korpuszban viszonylag gyakran fordul elő egyszeri szóalkotás.
A korpusz véletlenszerűen kiválasztott 1000 magyar nyelvű Twitter-bejegyzésből áll. A kutatás
egyszerre kvantitatív és kvalitatív, a következő vizsgálati szempontoknál statisztikai
kiértékelésre is törekszik: előfordulás gyakorisága, az egyszeri szóalkotás tulajdonságai,
funkciói és morfológiai jellemzői. Az előfordulás gyakoriságánál az egyszeri szóalkotások
szószámának és a teljes korpusz szószámának a hányadosát vizsgálom, így statisztikailag
vizsgálható, hogy mennyire jellemző a közösségi oldalra az egyszeri szóalkotások használata.
A további elemzési szempontok kiértékelése egy táblázatban kódolással történik. Az egyszeri
szóalkotások tulajdonságainál a szakirodalomban leírt tulajdonságok meglétét vagy hiányát
vizsgálom. A funkcióknál az adott egyszeri szóalkotásnak nemcsak az elsődleges, hanem az
összes funkcióját jelölöm. A morfológiai jellemzőknél vizsgálom egyrészt, hogy milyen
szóalkotási móddal alkották az adott egyszeri szóalkotást, másrészt az írásmódot is figyelem,
tehát, hogy használnak-e idézőjelet, esetleg más grafikai kiemelést az egyszeri szóalkotások
írásánál a felhasználók, valamint azt is, hogy a szóösszetételeket egybe, külön, vagy esetleg
kötőjellel írják-e.
Kulcsszavak: egyszeri szóalkotás, korpuszvizsgálat, közösségi oldal
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1 Bevezetés
A dolgozatban az egyszeri szóalkotások tulajdonságait és funkciót vizsgálom. A kutatás alapja
egy korpuszvizsgálat, a korpuszt Twitter-bejegyzésekből állítottam össze.
A dolgozat első részében röviden összefoglalom az egyszeri szóalkotások elméleti hátterét, ezt
követően bemutatom a kutatás módszerét, utána pedig a korpuszvizsgálat eredményeit
ismertetem. Vizsgálom az egyszeri szóalkotások előfordulásának arányát a korpuszban, majd
az egyszeri szóalkotások jellemző tulajdonságait és funkcióit. Az utolsó elemzési szempont az
egyszeri szóalkotások grammatikai csoportosítása. Itt vizsgálom a szóalkotási típusokat,
amelyek az egyszeri szóalkotások képzésénél szerepet játszanak, külön szempontként figyelem
az angol eredetű szavak és a tulajdonnevek használatát az okkazionalizmusok képzésénél, majd
statisztikailag kiértékelem a korpuszban szereplő egyszeri szóalkotásokat a szófaji besorolásuk
alapján.
2 Egyszeri szóalkotás
Veszelszki [2010] az egyszeri szóalkotásokat a szavak keletkezésének egy lehetséges
állomásaként mutatja be, amelyekből rendszeres használattal neologizmus, majd szótárérett szó
válhat, amely később archaizálódhat és kikophat a szókészletből.
A szakirodalomban ritkán definiálják explicit módon az egyszeri szóalkotás fogalmát, sokkal
inkább az okkazionalizmusokra jellemző tulajdonságokból indulnak ki a szerzők [Hohenhaus
1996, Wanzeck 2010, Bizukojć 2011, Minya 2011]. Ezek a tulajdonságok a következőek:
egyszeri előfordulás/ritka használat, a szótárérettség hiánya, a szituációtól vagy kontextustól
függő jelentés, a morfológiai eltérés és a spontaneitás.
Az egyszeri szóalkotásokat a magyar nyelvben hapax legomenonnak is szokás nevezni, ezt a
terminust azonban gyakran pusztán a költői nyelvben alkotott kreatív szóképzések
megnevezésére használják. A magyarban használatos az egyszeri szóalkotásokra az
okkazionalizmus, alkalmi neologizmus és az egyedi szóalkotás terminus használata is. A
dolgozatban én az okkazionalizmus és az egyszeri szóalkotás kifejezéseket használom, a két
terminus között fogalmi különbséget nem teszek.
3 Korpuszvizsgálat
3.1 Korpusz – Twitter
Minya Károly [2011] szerint az okkazionalizmusok használata különösen a költői nyelvre és a
reklámokra jellemző, ebben a kutatásban azonban egy ezektől eltérő szövegtípus, a Twitter
mikroblog alapján összeállított korpuszt vizsgálok. A korpusz segítségével megfigyelhető,
hogy egy átlagfelhasználó mennyire alkot egyszeri szóalkotásokat. A Twittert különösen a
fiatalabb korosztály használja, amely korosztályra a kreatív szóhasználat jellemző [AchillesPighin 2008], így feltételeztem, hogy a korpuszban viszonylag gyakran fordul elő
okkazionalizmus.
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3.2 Módszer
A vizsgálatban 1000 magyar nyelvű Twitter-bejegyzést vizsgáltam 2015 októberéből. A
bejegyzéseket véletlenszerűen választottam ki, azonban csak olyan bejegyzéseket vettem
figyelembe, amelyek magánszemélyektől származnak, tehát a hírportálok megosztásait,
alkalmazások automatikus bejegyzéseit, valamint a reklámszövegeket nem vizsgáltam. Az ezer
bejegyzést egy dokumentumba másoltam, majd a benne szereplő egyszeri szóalkotásokat egy
táblázatba gyűjtöttem, és az egyes elemzési szempontok szerint kódoltam őket. Vizsgáltam az
egyszeri szóalkotások gyakoriságát, a jellemző tulajdonságokat és funkciókat, valamint
morfológiai jellemzőket.
A kutatás fő nehézsége, hogy mint ahogy Veszelszki Ágnes is megjegyzi, nem léteznek egzakt,
objektív kritériumok, amelyekkel az egyszeri szóalkotásokat el lehetne választani a már
szótárérett szavaktól [Veszelszki 2010], tehát annak a megítélése, hogy egy szó egyszeri
szóalkotás-e, szubjektív marad. Korpuszspecifikus nehézség volt a hashtagek megítélése, tehát
az, hogy a pusztán stilisztikai funkciójú hashtag egyszeri szóalkotásnak tekinthető-e. Mivel az
ad-hoc-hashtagek nem fordultak elő olyan nagy számban, hogy a kutatás eredményeit
befolyásolják, ezért az ilyen szóalkotásokat is egyszeri szóalkotásoknak tekintettem, azonban
egyes elemzési szempontoknál külön homogén csoportként kezeltem őket.
4 Előfordulási arány
Kiszámoltam, hogy a bejegyzések összes szószámát tekintve hány százalékban fordulnak elő
okkazionalizmusok a korpuszban, az eredmény 0,19%. Ha azonban az ad-hoc-hashtageket nem
vesszük számításba, akkor 0,18 %-ban fordulnak elő egyszeri szóalkotások a Twitterkorpuszban.
Egy régebbi kutatásban a slam poetryben használt egyszeri szóalkotásokat vizsgáltam, ott az
okkazionalizmusok előfordulási aránya 0,14% volt, a hírportálokban ennél gyakrabban, 0,19%ban fordultak elő egyszeri szóalkotások. Az így jártam anyátokkal című sitcomban még ennél
is jóval gyakrabban, 0,4%-ban használtak okkazionalizmusokat.
5 Tulajdonságok
Vizsgáltam, hogy a szakirodalomban leírt tulajdonságok közül melyek jellemzik különösen a
korpuszt. Kötelezőnek tartottam azt a kritériumot, hogy az egyszeri szóalkotások nem lehetnek
uzuális szavak. Tehát ez a tulajdonság az összes okkazionalizmusra jellemző. A nem uzuális
alatt ebben az esetben Hohenhaus [1996] értelmezését fogadom el, miszerint azok a kifejezések
tekinthetőek okkazionalizmusoknak, amelyek a szerző mentális lexikonjában valószínűleg nem
találhatóak meg. Tehát nem tartoznak bele a szaknyelvi, tájnyelvi kifejezések, valamint azok a
szavak sem, amelyek bár még nem szótárérettek, de már neologizmus státuszuk van. A
szakirodalomban leírt többi tulajdonságot fakultatívnak vettem. Hohenhaus [1996] amellett
érvel, hogy az okkazionalizmus egy skaláris fogalom, tehát léteznek olyan okkazionalizmusok,
amelyekre az összes tulajdonság jellemző, és olyanok is, melyek néhány kritériumnak nem
felelnek meg. Az első ábrán a korpuszban található egyszeri szóalkotások tulajdonságainak
eloszlása látható. Az okkazionalizmusok 39%-a egyszer fordul elő, 38%-a morfológiailag nem
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produktív mintát követ, és 20%-ánál a jelentés dekódolásában explicit segítséget nyújt a
kontextus.

1. ábra: Az egyszeri szóalkotások tulajdonságai a korpuszban
Az egyszeri előfordulás mint tulajdonság nem minden egyszeri szóalkotást jellemez. Itt gondot
okoz az, hogy semmilyen módon nem lehet a teljes nyelvhasználatot vizsgálni. Az internetes
keresők sem megbízhatóak az előfordulás számának kérdésében, hiszen csak a nyelvhasználat
egy részét vizsgálják. Ennek ellenére megnéztem, hogy az internetes keresőkben hány találat
van az általam egyszeri szóalkotásnak tartott szavakra. Az okkazionalizmusok 39%-ára egy
vagy nulla találat van. Azok az egyszeri szóalkotások, amelyek ennyire ritkán fordulnak elő,
gyakran stilisztikailag feltűnőek:
(1)

persze mint máskot1 inkább menj hanbinpipőkézni2

Minya Károly [2010: 57] alkalmi neologizmusoknak tekinti azokat a szavakat, melyekre
kevesebb, mint 1000 internetes találat van. A módszer hatásossága azért megkérdőjelezhető,
mert szaknyelvi és tájnyelvi szavakra is gyakran kevesebb, mint 1000 találat van. Másrészt így
nem vizsgálhatóak az ad-hoc-jelentések, és azok a szavak, amelyek homonimái egy uzuális
szónak. Ez figyelhető meg a következő példánál:
(2)

és ha a hajfestéked a praliné, akkor ki a prali? :O

A prali szóra közel 3000 magyar nyelvű találat van, mivel így hívnak egy olasz községet. Ebben
a bejegyzésben nem a helynév szerepel, hanem egy nyelvi játék.

A korpuszban gyakran előfordulnak elütések, ezeket nem javítom, a bejegyzéseket szó szerint idézem.
A személyiségi jogok védelme miatt a korpuszjegyzések forrásait nem adom meg, de kérésre emailben szívesen
elküldöm.
1
2
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Ladányi Mária [2007] megjegyzi, hogy az okkazionalizmusok nem minden esetben
grammatikusak. A korpuszban szereplő egyszeri szóalkotások 34%-ánál lehet ezt a
tulajdonságot megfigyelni. Azokat az egyszeri szóalkotásokat tartottam morfológiailag
eltérőnek, amelyek képzésénél nem egy produktív morfológiai szabályt alkalmaztak, vagy
amelyeket ritkább szóalkotási módokkal képeztek. Ide tartoznak a blendek, valamint a
hosszabb, frázis előtagú szóösszetételek is:
(3)

tegnapelőtt még az "Amennyiben mégsem kívánja" szöveget nem kapták meg
egyesek, volt is nagy zúgolódás.

Motsch [2004] abból indul ki, hogy az egyszeri szóalkotásokat kifejezetten egy adott
szituációban, szövegkörnyezetben alkotják, és ezért jelentésük a kontextustól függ. A
kontextustól függő jelentés az egyszeri szóalkotások 20%-ánál volt megfigyelhető. Ezeknél az
okkazionalizmusoknál a szövegkörnyezet segítséget nyújt a szóalkotás jelentésének
dekódolásában. A következő példánál a sütöktem szóvegyülés magyarázatát is megtaláljuk:
(4)

Sütöttem tököt = sütöktem

Itt a verbális magyarázaton kívül egy emoji is segít a szóalkotás jelentésének dekódolásában.
Naumann [2000] és Schlobinski/Siebold [2008] szerint a beszélő az egyszeri szóalkotásokat
mindig spontán, az adott szituációban alkotja egy adott kommunikációs szándék céljából. A
spontaneitás mint kritérium azonban semmilyen módszerrel nem ellenőrizhető a korpuszban,
ezért ezt a tulajdonságot nem vizsgálom. Minya [2011] ezzel szemben a spontán neologizmus
terminust a nem tudatos elszólásokra, elírásokra használja. Én az elütéseket nem tartottam
egyszeri szóalkotásnak egy esettől eltekintve, ahol a szerző magyarázza az így létrejött szót:
(5)

*Véletlenül de véretlenül is csinálhattam addig biztos kölcsönadtam a véremet
valakinek

6 Funkciók
Az egyszeri szóalkotásokról szóló munkákban abból indulnak ki, hogy az egyszeri szóalkotások
kommunikatív funkciójuk van [Christofidou 1994]. Hohenhaus [1996] szerint az egyszeri
szóalkotásoknak egyszerre több funkciójuk is lehet, melyek élesen nem választhatóak el
egymástól. Jesenšek [1998] amellett érvel, hogy az egyszeri szóalkotások megnevezési
funkciója minden esetben kötelező, amely egy szövegfunkcióval vagy egy pragmatikaistilisztikai funkcióval is kiegészülhet.
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2. ábra: Az egyszeri szóalkotások funkciói a korpuszban
A 2. ábrán a korpuszban szereplő egyszeri szóalkotások funkcióinak eloszlását ábrázoltam. A
lehetséges funkcióknál abból indultam ki, hogy minden okkazionalizmusnak van egy
referenciális funkciója, a megnevezési funkciót tehát nem a referenciális funkcióra értem,
hanem a konkrét névadásra. Ez a korpuszban az egyszeri szóalkotások 43 %-ánál figyelhető
meg. A szövegfunkció ennél jóval kisebb mértékben, összesen 12%-ban játszott szerepet, míg
stilisztikai funkciója a korpuszban használt okkazionalizmusok 52%-ának volt. Az ad-hochashtagek ennél az elemzési szempontnál befolyásolták az eredményt, hiszen megnevezési és
stilisztikai funkciót is társítottam hozzájuk, hiszen stilisztikailag feltűnőek, és gyakran nevet
adnak valaminek:
(6)

semmi komoly, csak #zsannusziszakdolgozatotír(na)

Ha a vizsgálatnál az ad-hoc-hashtageket nem vesszük figyelembe, akkor is hasonlóak lesznek
azonban a különböző funkciók arányai, akkor a megnevezési funkció a példák 38%-nál fordul
elő, a szövegfunkció 14%-ban játszik szerepet, stilisztikai funkciója pedig az
okkazionalizmusok 44%-nak van.
6.1 Megnevezési funkció
Az egyszeri szóalkotások megnevezési funkcióját gyakran a lexikális lyukaknál tárgyalják [vö.
Ortner/Ortner 1984], tehát az okkazionalizmusok sok esetben azoknak a dolgoknak a
megnevezését szolgálják, amelyek eddig még nem voltak elnevezve. Ez nem megfeleltethető a
referenciális funkciónak, amely Jesenšek [1998] szerint minden okkazionalizmusnál
megfigyelhető. A megnevezési funkció akkor játszik szerepet, ha egy okkazionalizmussal
explicit nevet adnak valaminek:
(7)

"...szívünk szeretett csapata Dinamográdba látogat a Jedlik Ányos Emlék- és
Pszeudoklub vendégségébe."
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6.2 Szövegfunkció
Christofidou [1994] és Jesenšek [1998] szerint az okkazionalizmusok a szövegben gyakran azt
a funkciót töltik be, hogy szinonimaként valaminek a koreferensei, másrészt a szöveg egészének
felépítésében is szerepet játszanak. A koherencia megteremtését is elősegítik, és akár
izotópláncokat is alkothatnak [Jesenšek 1998]. Ez a Twitter esetében kevésbé figyelhető meg,
hiszen a bejegyzések pusztán 160 karakterből állnak. A szövegfunkció azoknál az egyszeri
szóalkotásoknál figyelhető meg, amelyek válaszok egy bejegyzésre, tehát egy korábban írt
bejegyzésre utalnak:
(8a)
az elhagyod dologról leszoktattam, de nem értette meg, miért szörnyű ez.
Szomorú vagyok, ő hogy nőhetett fel? :(
Itt tehát az elhagyod dolog egy idézet, amelyet egy korábbi tweet segítségével tudunk
értelmezni:
(8b)
de nem gondolja komolyan talán, csak nagyon rosszul kommunikál.
Kedvencem, ha átvettem a babát: Annabell, elhagyod a mamát?
Azoknál az egyszeri szóalkotásoknál is szövegfunkcióról beszélhetünk, amelyben egy külső
dologra utalnak:
(8)

Vicces hogy pont dara közben kellett elmagyaráznom a The Leftovers 2x01 "knock
knock" joke-ját egy haveromnak, mert nem esett le neki :D

6.3 Stilisztikai funkció
A stilisztikai funkció a korpuszbeli okkazionalizmusok több mint felénél (52%) megfigyelhető.
Jesenšek [1998] megkülönböztet feltűnő és nem feltűnő egyszeri szóalkotásokat egymástól. A
feltűnő egyszeri szóalkotásoknak stilisztikai hatásuk van, szándékosan azért szerepelnek a
szövegben, hogy expresszívek legyenek, és a befogadó innovatívnak tartsa őket. Elsen [2011]
szerint a stilisztikai funkcióval rendelkező szavakat nem valaminek a megnevezésére
használják, hanem azért hogy az olvasóknál különböző hatásokat váltsanak ki, például
felkeltsék a figyelmet.
A morfológiailag nem produktív mintát követő szerkezetek mindig rendelkeznek stilisztikai
funkcióval is:
(9)

üdv a "jövendőbelimacskásnénivagyok" klubban

7 Grammatikai csoportosítás
Az utolsó elemzési szempont a grammatikai csoportosítás volt. Itt kiértékeltem, hogy milyen
szóalkotási móddal alkották a korpuszban az egyszeri szóalkotásokat, külön szempontként
vizsgáltam, hogy milyen mértékben játszott szerepet az angol nyelv és a tulajdonnevek az
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egyszeri szóalkotások képzésénél, valamint a korpuszban szereplő okkazionalizmusok szófaji
eloszlását is vizsgáltam.
7.1 Szóalkotási mód
Első elemzési szempontként megnéztem, hogy jellemzően milyen szóalkotási módokkal
alkotják a korpuszban az egyszeri szóalkotásokat. A legtöbb (54%) okkazionalizmus a
korpuszban szóösszetétel, a szószerkezetek aránya 14%, a szóképzés 11%-ban játszott szerepet,
blendinget 3%-nál figyelhetünk meg, az egyszeri szóalkotások 18%-át pedig nem lehet az
előbbi szóalkotási módokhoz sorolni.

3. ábra: Az okkazionalizmusok szóalkotási módjai a korpuszban
A korpuszban szereplő egyszeri szóalkotások több mint a fele (54%) szóösszetétel. Ezeket a
szóösszetételek a legnagyobb részben két főnév összekapcsolásával alkották:
(10)

Az új Bond filmben van pár magyar mondat, mint egzotikus gonosztevőnyelv.. :D
#jamesbond #007 #spectre

Gyakran fordulnak elő azonban frázis előtagú szóösszetételek is:
(11)

ez a minden nap egy ajándék típusú gondolkodás 40 fölött működik...és nem a
párkapcsolatra :D

A szóösszetételeknél vizsgáltam az írásmódot is. 65%-ban külön írták a szóösszetételeket, 17%ban az egybeírást választották, a két konstituenst 10%-ban kötőjellel választották el egymástól,
8%-ban pedig az első tagot idézőjelbe tették.
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4. ábra: Az alkalmi szóösszetételek írásmódja a korpuszban
Az alkalmi szóösszetételek 65%-át a felhasználók külön írták:
(12)

Ruhatár bilétánk a Chopin múzeumban :D #a38

17%-ban egybeírást választottak:
(13) Szembenap, napszemüveg... Jön egy babakocsit toló nő egy másikkal.
10%-ban kötőjellel írták a szóösszetételeket, ez különösen a frázis előtagnál használták:
(14) te is Harc az Endor bolygóért-párti vagy?
Az egyszeri szóalkotások 8 %-ánál idézőjellel írták a frázis előtagot:
(15)

mi van a kozosseggel, hogy meg senki nem kommentalta be a "huznam... a
cipzarad" poent? :D

A frázis előtagú szóösszetételeknél előfordult, hogy idézőjelet és kötőjelet is használtak:
(16)

az a bajom, h Elliot elég relatable, főleg ez a 'ne nyúlj hozzám'-os dolga

A frázis előtagnál egy esetben többszörös kötőjelet használtak:
(17)

Na csak idő kérdése volt, hogy eljussunk az első időhúzós, "szinte-semmi-semtörténik" féle részhez ebben az évadban.

Az egyszeri szóalkotások 14%-a szószerkezet. Ezek legtöbbször jelzős szószerkezetek:
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(18)

Én valami láncfűrészes könyv miatt háttal állok be a parkolóba.

Az okkazionalizmusok 11 %-át szóképzéssel képezték. Ezeknél a szavaknál gyakran egy angol
szóból képeztek igét:
(19)

de így foglak kipimpelni titeket, füzetborítóval

Az egyszeri szóalkotások 3 %-a blending. A szóvegyülésről vagy más terminussal morfológiai
blendről Ladányi [2007: 65] megállapítja, hogy „nem szabályos morfológiai folyamat[…],
hanem tudatosan alkalmazott, morfológián kívüli (extragrammatikai) eszköz[…]”. A terminus
alatt azokat a szavakat értem, amelyek szóvegyüléssel, szóferdítéssel, vagy analógiás
szóképzéssel jöttek létre:
(20)

Utálom a hatefőket.

Az egyéb kategóriába (18%) tartoznak például az ad-hoc-hashtagek. Ezeknél a hashtageknél
szervetlen szóösszetételeket alkotnak:
(21)

Ülök, itt dumál az egyik beteggel fölöttem egy nővér kb 20 perce, és csodálkozik az
ember, hogy nem halad a sor... #takarodjvisszadolgozni

Valamint ebbe a kategóriába tartoznak azok a példák is, melyeknél egy létező szóalakhoz adhoc-jelentés társul. Az is előfordul, hogy szóteremtéssel alkotnak ad-hoc-onomatopetikumot:
(22)

hOGY MERTED *dramatikus zene* DÜMDÜMDÜMDÜMM

7.2 Szófaj
Az egyszeri szóalkotásokról szóló munkákban gyakran [vö. Wildgen 1982, Bizukojć 2011]
kizárólag a főnévi okkazionalizmusokat vizsgálják. Az újabb elemzésekben azonban az egyéb
szófajú egyszeri szóalkotásokat is figyelembe veszik, viszont abból indulnak ki, hogy a legtöbb
okkazionalizmus főnév [Minya 2011]. A korpusz alapján itt is a legtöbb (90%) egyszeri
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szóalkotás főnév, 6% az igék aránya, 3%-ban fordulnak elő melléknevek, és 1% az átmeneti
szófajok aránya.

5. ábra: Az egyszeri szóalkotások szófaji besorolása a korpusz alapján
A korpuszban szereplő okkazionalizmusok 90 %-a főnév:
(23)

legalább az Icardi haterek boldogak lehetnek…

Az igék aránya 6%:
(24)

Olyan jól kituristáskodtam magam! Voltam az Allee-ban, a Gozsdu udvarban, a
Bazilikánál, a Várban, a Lánchídon, 1956-os villamoson. :)

3 %-ban fordulnak elő melléknevek a korpuszban előforduló okkazionalizmusoknál:
(25)

kitettek a golyabalos videonkat es eszembejutott a legawkwardabb szokas hogy a
golyak tabornokokkal tancolnak ujra remegni kezdtem

Az egyszeri szóalkotások 1 %-a pedig átmeneti szófaj. Az átmeneti szófajhoz főnévi és
melléknévi igeneveket soroltam [vö. Keszler 2000]. Az alábbi példában egy folyamatos
melléknévi igenév szerepel:
(26)

A ,,Már csak 4 nap!" lágyan simogatja a rohadó lelkemet, magához öleli a kínba
lassan belecsoffadó testemet és a bánattól fulladozó elmémet.
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7.3 Az angol szerepe
A korpusznál feltűnő, hogy a felhasználók gyakran (11%-ban) alkotnak angol szavak
segítségével egyszeri szóalkotásokat. Ez bizonyára abból adódik, hogy a közösségi oldalakat a
fiatalabb korosztály használja gyakrabban.
(27)

mielőtt még coming outot szimatolnátok, én a "get my shit together" szerű
egyenesbe jövésre gondoltam

7.4 Tulajdonnevek szerepe
Morfológiailag érdekes szempont az is, hogy tulajdonnevek mennyire produktívan (14%)
vesznek részt az okkazionalizmusok képzésénél. A tulajdonnevek leggyakrabban
szóösszetételek első tagjai:
(28)

Eee, egy Leica-sznobnak ugyan mutathatod

A tulajdonnevek azonban szóképzésnél is szerepet játszhatnak:
(29)

Tele van fotóssal minden. És majdnem mind Nikonos

8 Összefoglalás, kitekintés
A dolgozatban az egyszeri szóalkotások jellemzőit, funkcióit és morfológiai sajátosságait
vizsgáltam a Twitter alapján összeállított korpuszon.
A szakirodalomban leírt jellemzők közül a korpuszban az egyszeri előfordulás (39%) és a
morfológiai eltérés (38%) játszotta a legnagyobb szerepet, a kontextustól függő jelentés az
okkazionalizmusok 20%-ánál volt megfigyelhető. A lehetséges funkcióknál a legnagyobb
számban (52%) a stilisztikai funkció volt megfigyelhető, a megnevezési funkció az egyszeri
szóalkotások 43%-ánál játszott szerepet. A szövegfunkció ennél jóval kisebb mértékben,
összesen 12%-ban fordult elő.
A morfológiai csoportosításnál több szempontot vizsgáltam. Magállapítottam, hogy a
korpuszban szereplő okkazionalizmusok több mint felét (54%) szóösszetétellel alkották, új
szószerkezetek 14%-ban fordultak elő, 11%-ban szóképzéssel képeztek új szavakat, 3%-ban
játszott szerepet a szóképzésnél a blending, és a korpuszban szereplő okkazionalizmusok 18%ánál ettől eltérő stratégiát választottak. A szóösszetételeknél figyeltem az írásmódot is, Az
egyszeri szóalkotásokat a leggyakrabban (65%) külön írták, 17%-nál választották az egybeírást,
10%-ban kötőjelet használtak, a példák 8%-ánál pedig idézőjellel emelték ki az előtagot. A
szófaji besorolás alapján a legtöbb okkazionalizmus főnév (90%), 6%-ban fordulnak elő igék,
az okkazionalizmusok 3%-a melléknév, 1%-a pedig átmeneti szófajú. A Twitter-korpusz
sajátossága, hogy az egyszeri szóalkotások képzésénél nagy szerepet játszik az angol nyelv, a
példák 11%-nál. Morfológiailag érdekes szempont az is, hogy tulajdonnevek mennyire
produktívan (14%) vesznek részt az okkazionalizmusok képzésénél.
A kutatásom hipotézise, hogy a különböző szövegtípusokban az egyszeri szóalkotások másmás tulajdonsága és funkciója kerül előtérbe. Ez beigazolódni látszik, hiszen például a
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hírportálok esetben az egyszeri szóalkotások szövegfunkciója volt fontos, míg stilisztikai
funkciója kevésbé volt megfigyelhető. Ez a morfológiai szempontnál is látszik, hiszen jóval
több szóösszetétel fordult elő, míg a kontamináció mint szóképzési stratégia egyáltalán nem
játszott szerepet. Ezzel szemben a slam poetrynél a stilisztikai funkció volt fontosabb, és
gyakrabban fordultak elő ritkább szóalkotási módok.
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Abstract
Improving cyber security is a key issue within the EU: in order to boost the economy, simplify
online markets, or just simply to enable the digital market GDP to increase by 500 Billion Euros.
Cyber Security is based on a recent proposal, the directive about measures to ensure a high level
of network and information security across the EU. [European Commission 2013/0027]
This paper focuses on cyber security resilience and the technological proposal for cyber security
in line with EU directives, the development of an overall technical solution for the EU by
applying the Cyber Security EU legislation and guidance, and also highlights the EU security
focus for young researchers within the EU and for new EU member candidate countries.
Keywords: cyber security, web security, organizational security guidance

1 Introduction
The European objective of the proposed strategy is to ensure a secure and trustworthy digital
environment, while sponsoring and protecting fundamental rights and other core EU values.
“The Commission’s online public consultation on ‘Improving network and information security
in the EU1’ found that 57 % of respondents had experienced network and information security
incidents over the previous year that had a serious impact on their activities.” [European
Commission, 2013/0027, p. 3]
The EU strategy has drawn up plans to address the current and near future challenges under
five priority areas: 1) achieving cyber resilience, 2) drastically reducing cybercrime, 3)
developing cyber defence policy and capabilities related to the EU's common security and
defence policy (CSDP), 4) developing the industrial and technological resources for cyber
security, and 5) establishing a coherent international cyberspace policy for the EU.
The EU proposal highlights that both public authorities and the private sector must develop
capabilities and cooperate together effectively to achieve these set goals. Even though the
internal security standards along with the applicable regulatory ones aim to achieve ‘policy
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enforcement’ as types of solutions and controls, this allows for merely one aspect of
compliance.
Although cyberspace remains open and free, it is a new field for crime. It is important to know
and even differentiate between the degrees of threats of action and their performers: hacktivists,
criminals, insiders, spies, terrorists and soldiers commit crimes. However, as the severity of
threats increases, the technology and resources utilized are elevated and maintaining high levels
of security will become ever more challenging. [Dawson, 2015]
In order to ensure high levels of security the following components need to be fulfilled
simultaneously: a) confidentiality, meaning the unauthorized access to data; b) integrity,
meaning the prevention of data manipulation; and c) availability, meaning the accessibility to
data. If any of the above-mentioned requirements are not fulfilled, security is breached. There
are several internal and external regulators that focus on data security but they do not provide
the same level of security and are not synchronized.
As one of the main elements of the industrial and technological resources for cyber security we
need to understand the present and near-future challenges driving this need such as
smartphones, the Internet of Things, cloud computing and social computing.
By citing road traffic as an example and by comparing this with internet traffic – just for a
parallel view – the following needs to be highlighted: the regular traffic system is working, first
of all because the system is trusted, since its rules are applicable to anyone who is part of the
road traffic; any vehicles, pedestrians, drivers, traffic police and even traffic-related systems.
Traffic has to follow certain rules based on related legislation: general traffic law, enforcement
law and execution of law, and all of this is founded on concrete research, and policies for every
participant and object that is part of the road traffic. Cyber traffic needs to be legislated and
legislation-based systems could be applied to enforce the safety of cyber traffic. EU leaders
need to recognize – and they have with the related objective – the importance of security and
certain applicable rules for everyone, in a similar way as for road traffic. Additionally, as on
highways and in cities, surveillance systems are available to inform users about any traffic jams,
and identify issues upfront; this is required of cyber security as well, e.g. the early detection of
vulnerabilities or intrusions, and specific guidance for the users.
The challenge is to regulate cyber security but in the meantime enable organizations in the EU
to facilitate further business growth. Companies see regulators as a necessary evil, this view
needs to be changed as well.
2 Legal Perspective
For the purposes of common understanding, the European Commission provides regulations in
certain articles to resolve the above challenges. [3] explains the basic definition of common
understanding such as “network and information system" which is an electronic
communications network according to the meaning of Directive 2002/21/EC, and any device
or group of interconnected or related devices, one or more of which, pursuant to a program,
perform automatic processing of computer data as well as computer data stored, processed,
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retrieved or transmitted by elements covered for the purposes of their operation, use, protection
and maintenance. Additionally, there is a definition of security from a legal point of view,
"security" means the ability of a network and information system to resist, at a given level of
confidence, accidental or malicious action that compromises the availability, authenticity,
integrity and confidentiality of stored or transmitted data or the related services offered by or
accessible via that network and information system. A "risk" means any circumstance or event
having a potential adverse effect on security. Finally an “incident" means any circumstance or
event having an actual adverse effect on security. [European Parliament of Council, 2004]
The current legal challenges highlighted below have led the EU to regulate cyber security. As
a legal solution, a few proposals provide core guidance:
1) The proposal requires all the Member States to ensure that they have in place a minimum
level of national capabilities by establishing competent authorities for network and
information systems.
2) The national competent authorities should cooperate within a network enabling secure and
effective coordination, including coordinated information exchange as well as detection
and response at the EU level. Through this network, Member States should exchange
information and cooperate to counter network and information system threats and incidents
on the basis of the European NIS cooperation plan.
3) Based on the model of the Framework Directive for electronic communications, the
proposal aims to ensure that a culture of risk management develops and that information is
shared between the private and public sectors. Companies in the specific critical sectors
outlined above and public administrations will be required to assess the risks they face and
adopt appropriate and proportionate measures to maintain network and information
systems. These entities will be required to report to the competent authorities any incidents
that seriously compromise their networks and information systems and significantly affect
the continuity of critical services and supply of goods. [European Commission, 2006],
[European Commission 2012]
2.1 Current Challenges faced by Cyber Security
Given the fact that networks and systems are interconnected, overall the network and
information systems of the EU are weakened by those Member States with an insufficient level
of protection. This situation also hinders the creation of trust among peers, which is a
prerequisite for cooperation and information sharing. As a result, there is a cooperation only
among a minority of Member States with a high level of capabilities.
In 2004, Under Regulation (EC) No. 460/2004, the European Community established the
European Network and Information Security Agency (ENISA) to ensure and develop a culture
of network and information systems within the EU. A proposal to modernize the mandate of
the ENISA was adopted on 30 September 2010 and is under discussion in the Council and the
European Parliament. The revised regulatory framework for electronic communications, which
has been in force since November 2009, imposes security obligations on electronic
communication providers. These obligations had to be transposed to a national level by May
2011. [European Parliament of Council, 2004]
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Dornfeld states that latency is a challenge in cyber security from a legal perspective because
the estimation of damage or financial loss cannot be evaluated [Dornfeld, 2015a]. At the
enterprise level several reasons undermine the cybercrime review, mostly because of the fear
of losing the trust of customers. As the author states, it is most important to detect cybercrime
as soon as possible and inform the legal authorities before evidence is lost or damaged. The key
is the documented detection of crime. From the point of view of the author the additional
challenge is that the legal authorities are not able to ask the right questions. This leads to the
requirement of education and cyber literacy. He further analyses the reasoning behind cyber
security legislation in Europe and at the national level. [Dornfeld, 2015b]
From another perspective it is a role of the security to regulate how data is managed within or
outside Europe because it has an impact on company security and privacy policy. According to
Maksó the importance of data confidentiality in the enterprise is revealed in her document and
in line with EU legislation to consider for policy settings. The related Binding Corporate Rules
(BCR) legislation regulates how company data can be managed outside of Europe. However,
the second paragraph of article 95/46/EK 25 permits data transfer even if it is not protected in
any way if the other party takes full responsibility in the agreement such as with BCR. [Maksó,
2015] BCR must be considered when global and local governance and policy is created at the
enterprise level.
As additional information, the current regulatory framework requires only telecommunication
companies to adopt risk management steps and to report serious network and information
systems incidents. However, many other sectors rely on ICT as an enabler and should therefore
be concerned about network and information systems as well. A number of specific
infrastructure and service providers are particularly vulnerable due to their high dependence on
correctly functioning network and information systems.
3 Technical Achievements, Security Challenges, Cyber Attackers, Attacks and
Trends of Technology
State-of-the-art technology and near-future developments highlight the need for security
considerations. Some technology drivers and already identified security risks are mentioned in
the subsections below.
3.1 Technological Developments Requiring Novel Ways of Managing Security
- The Internet of Things (IoT)
These items are internet-enabled objects. To put it simply, IoTs in general exist if they contain
the following elements and components: 1) a thing with 2) an identity (identifier) which can 3)
communicate with a network and provide data from 4) built-in sensors and can receive
commands to 5) control it. Domestically and within companies process elements will be
simplified and automated with the support of the Internet of Things. The Internet of Things is
controlled and managed from web interfaces or smartphone applications. [Dobos, 2016]
Vulnerabilities include authentication and authorization. The IoTs will expand and become a
business worth 670 billion USD by 2017. The IoTs is growing exponentially and each device
and manufacturer has their own controlling platforms. These controlling platforms could be
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web-based or standalone mobile applications. As these objects are manufactured across the
globe, they do not necessarily meet security requirements. Additionally, the OWASP’s top ten
vulnerabilities were on the management platforms such as: 1) insecure web interfaces, 2)
insufficient authentication/authorization, 3) insecure network services, 4) lack of transport
encryption, 5) privacy concerns, 6) insecure cloud interfaces, 7) insecure mobile interfaces, 8)
insufficient security configurability, 9) insecure software/firmware, and 10) poor physical
security. [Open Web Application Security Project, 2014]
- Cloud Computing
Individuals, just as organizations recognize the data needs to be available from any location, at
any time and as easily as possible in order to process and analyse it. Companies are moving
away from the silo-type of solution, where data is stored in a specific location and accessibility
to it requires great efforts. However, storing the data in cloud results in several security risks
and vulnerabilities.
According to the OWASP, the top ten risks of cloud are 1) accountability and data ownership,
2) users’ Identity Federation, 3) legal & regulatory compliance, 4) business continuity and
resiliency, 5) user privacy and secondary usage of data, 6) service and data integration, 7) multitenancy and physical security, 8) incident analysis and forensics, 9) infrastructure security, and
10) non-production environmental exposure. [Open Web Application Security Project, 2015a]
- Smartphones
From PEST’s perspective, the capabilities and usage of smartphones will further grow as a
result of increased access to the web, the control of the Internet of Things or electronic egovernance. The technology of smartphones is different to how PCs work and requires the
integration of security standards. Smartphones are used privately as well as in companies. This
has already become a security threat in the form of Bring Your Own Device (BYOD). [Dobos,
2014; Rhee, 2014]
OWASP analysis is composed of the following: 1) weak server-side controls, 2) insecure data
storage, 3) insufficient Transport Layer Security (TLS), 4) unintended data leakage, 5) poor
authorization and authentication, 6) broken cryptography, 7) client-side injection, 8) security
decisions via untrusted inputs, 9) improper session handling, and 10) lack of binary protections.
[Open Web Application Security Project, 2015b]
3.2 Threat categories
There are different types of threats categorized according to the list below:
- Spoofing: the illegal access and use of a user’s identification or authentication information
such as the user’s username and password.
- Tampering (also called integrity threats): an unauthorized modification of data. Examples
include making unauthorized changes to persistent data such as that held in a database, or
altering data as it flows between two computers over an open network such as the Internet.
- Repudiation: the ability of users (legitimate or otherwise) to prevent the performance of
specific actions or transactions. An example is a user performing an illegal operation in a
system that cannot trace the prohibited operations.
- Information disclosure: the unwanted exposure of private data.
- Denial of service: the process of making a system or application unavailable.
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-

Elevation of privilege: when a user with limited privileges assumes the identity of a
privileged user to gain privileged access to an application and thereby he/she has the ability
to compromise or destroy an entire system. [Meier, 2005]
4 Technical Proposal in line with Security Legislation

According to Figure 1, it is clear that the European Commission has recognized the importance
of the legal regulation of network and information systems. The legal background and
enforcement offices are formed by initiatives that have been set as seen in the previous chapter.
In addition, from the introduction the drivers are clear and have been reviewed from several
perspectives.

Figure 1: Cyber Security Solutions
Source: Dobos [2015]
According to the cyber security area represented in the figure above, there are three major pillars
of cyber security. The second pillar is the legal framework that provides the authority for rules
of enforcement. The third, which is composed of the technical proposals, would follow the
requirements outlined by:
- cyber legislation for the infrastructure and objects using this infrastructure;
- cyber literacy and rules that provide guidelines for enforcement offices;
- regulated infrastructure according to the legislation;
- users of regulated infrastructure who possess a “license” in addition to authorized objects
and devices;
- objects that meet certain requirements which facilitate capabilities.
Many formalisms and semantic models have been published to describe the security content in
the field of semantic security such as the Resource Description Framework (RDF) and the Web
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Ontology Language (OWL). All those formalisms and models are intended to provide a formal
description of concepts, terms, and relationships within a given knowledge domain. [Sang,
2014] The goal is to create richer formalisms and specification languages for policies, based on
specific ontologies of security, in order to be able to match legal requirements with internetrelated services. [Wang, 2013]
4.1 Cyber Security Governance and Policy
The main goal of the governance and policy of cyber security is to reflect the legal and
regulatory requirements, in addition to keeping data and day-to-day operations secure. With a
European legal framework, country-specific laws will be aligned, so these are encouraging
standardization in Europe and business growth. The legal perspective can be represented in
terms of company governance and policy and its application to systems, for employees of the
organization and business partners, too.
Service-oriented architecture (SOA)-based security provides compliance, as well as internal
and external regulations. Internal regulations are based on information security architecture
which includes: 1) organization and infrastructure; 2) policies, standards and procedures; 3)
security baselines and risk assessments; 4) user awareness and training; and 5) compliance
reviews. [Killmeyer, 2006]
Policies should be based on threat modelling. Threat modelling is an iterative process which
starts from an early phase and tracks the lifecycle of the application’s development. Threat
models contain: 1) the identification of valuable assets; 2) the definition of security objectives;
3) architecture overviews; 4) security profiles; 5) the identification of threats and
vulnerabilities; 6) threats and vulnerabilities of documents; and 7) the rate of threats.
[Swidersky, 2004; Bertino, 2010]
4.2 Technical Examination of Objects
The main goal of the technical examination is to enforce policy to make sure it can be
enforceable on objects and systems. For example, in the IoT objects, where the authentication
does not support policy-set standards because the length of policy is limited [ref. to IoT research
top 10]. Also an independent organization needs to review the systems and objects and provide
a report, even if it has been identified by black-box testing [Dobos, 2015] In addition, the object
technical examination needs to be checked in a similar way to the Common Criteria review.
[Mellado, 2007]
4.2.1 Vulnerability Categorization and Catalogue
Even though vulnerability needs to be structured according to the level of security risk, it is
more important to inform solution designers of web services about the specific type of security
holes that have already been detected so they are aware of the relevant risk or can select another
component for their web service solution, for example, Open Web Application Security Project
(OWASP) maintains a commonly recognized classification by showing the top 10 types of
issues.
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4.3 Cyber Security Aligned Solutions
4.3.1 Security by Service-Oriented Architecture
Service-Oriented Architecture (SOA) means the service is represented by a logical and
repeatable business task, enables access to capabilities, is hidden from the users as a black box,
and can be composed of other services. The business context and service have descriptions,
they are loosely coupled which means interfaces can be developed easily. [Bertino, 2010]
The main goal of digital identity management systems is to reduce the number of user-business
interactions, and ensure critical private information is only used by appropriate parties.
Single sign-on (SSO) can be enabled but not for services and legacy systems. Even though
service providers (SP) can request arbitrary attributes, SPs are not informed about the changes.
Communication between SPs and identity management systems is secure, even if it can be
encrypted. In spite of the obligation of users to regulate what information is accessible to each
provider, its definition is missing. Even though it supports the exchange of arbitrary attributes,
no mechanism has been defined. Integrity requires the data not to be altered in any unauthorized
way.
Although a hacker can retrieve someone's information and the user might lose control,
revocability is essential to ensure that invalid information is recognized.
The unlinearbility of two or more identities or transactions means the hacker, after an observed
transaction, should not be able to infer sensitive information based on observed information.
Digital identity management does not provide information about the verification and no specific
techniques are provided to protect against the misuse of identity attributes. Hackers can register
fake attributes or impersonate other individuals of the federation, leading to identity theft.
Identity theft attacks are perpetrated through password cracking, pharming, phishing, database
attacks, etc. Additionally, a potential security breach occurs as a result of the lack of an effective
revocation mechanism.
A possible threat is an impersonated attack, when a user successfully logs into a service provider
and the service provider federation does not re-authenticate the user. If the authentication is
invalid as a result of an attack, there is no way of detecting it.
Additionally, cookies: 1) are clear texts, headers are unprotected, and encrypted cookies are
vulnerable due to replay attacks; 2) are stored on local machines, which can be easily read; and
3) need to be controlled in terms of where they are sent because it is not desirable to send
cookies to untrustworthy service providers. Cookies should not store any personal identifiers
or sensitive information. As a solution, selective downloaded cookies should be enabled in line
with privacy regulations. [Bertino, 2010]
4.3.2 Reducing Cyber Crime – Behaviour Based Identification
Behaviour detection could be an option to build resilient systems. With specific proposals the
connected hosts could be represented by directional and canonical labelled graphs. When at
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least one device acting outside of the previously learned action identifies the possible threat
needs to be examined, because it is an indication flag. This is a method where comparison
identifies intrusion into the enterprise system. The proposed solution – according to Dobos – is
to identify the user based on behaviour and compare changes in behaviour. Behaviour defined
by mathematical graphs (G) where vertices (V) are the devices and edges (E) are the
connections between devices and servers, also defines the applet pushed. This graph is plotted
from the server’s point of view, the normal behaviour sets a so-called pattern motif. As a future
task, a graph needs to be plotted and a motif identified, then a search needs to be conducted in
the graph. The solution is to identify the motif according to a Greedy algorithm and search in
the tree-based graph using a Grochow-Kellis algorithm. [Dobos, 2014]
4.4 Cyber Security Technical Guidance
4.4.1 Development Guidance
Even if exhaustive testing is performed on the maintenance elements, the identification of any
security-related issues is still not guaranteed.
The application of black-box testing (input/output testing) is considered as a black box without
knowing what is inside. This method defines functional and non-functional testing.
Based on the study of the writers Mutz, Vigna and Kemmerer entitled “An Experience
Developing an IDS Stimulator for the Black-Box Testing of Network Intrusion Detection
Systems”, the intrusion detection analysis techniques can be broadly classified into two classes:
anomaly detection and misuse detection. Anomaly detection techniques rely on models of the
“normal” behaviour of a computer system. [Mutz et al., 2003] Behaviour profiles may be
constructed by performing statistical analysis on historical data or by using rule-based
approaches to specify behaviour patterns.
Intrusion detection systems could be generally classified into two classes: anomaly detection
and misuse detection for maintenance. However, there are advantages and disadvantages of the
IDS, it is capable of identifying previously undefined attacks but it is constrained by the need
to be modelled or to have some type of signatures. Anomaly detection type of testing is in line
with the black-box testing model, where the test reviews the behaviour of the application
maintenance.
4.4.2 Digital Identity Management and Trust Negotiation Systems
Digital identity management is a core component of security systems, and is a set of processes,
tools, and social contracts supporting the infrastructure. A digital identifier is defined by nature
or uniqueness. A digital identity is a digital representation of the known information of a person
or organization. There are weak and strong identifiers. Strong identifiers are passport numbers
and weak examples include age, gender or even surname.
There are different categorizations of identity management: isolated (autonomous management
systems), centralized (based on circles of trust), and distributed (based on distributed
authentications).
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Digital identity management systems and trust negotiation systems are two technologies with
many common goals. Automated Trust Negotiation and Digital Identity Management Systems
are described below:
Criteria
Environment
Credential
management
Attributes used
Attribute encoding
Architecture
Policies
Trust model

ATN Systems
Open environment
User centric

IdM Systems
Closed environment
Poly centric

Certified
attributes
or
credentials
X.509 certificates, XML
certificates
P2P
Privacy policies, Access
control policies
Pairwise trust (some brokered
trust)
Optional

Certified and uncertified attributes
Username, SAML assertions, X.509
certificates, Kerberos tickets
Client server
Privacy policies, Authorization
policies
Pairwise trust, Brokered trust,
Community trust
SSO required

Unique
identification
Credential chain management Discovery service protocols
Credential
protocols
discovery
Table 1: Comparison of Automated Trust Negotiation and Digital Identity Management
Systems
Source: Bertino et al. [2010]
4.4.3 Trusted Environment
Although trust is a complex notion about which no consensus exists in the computer and
information science literature, its importance has been widely recognized.
A widely used definition is the one provided by Blaze, which refers to security policies
regulating access to resources and credentials that are required to satisfy such policies. [Blaze,
1996]
Automated trust negotiation refers to the process of credential exchanges that allows a party
requiring a service or resource from another party to provide the necessary credentials in order
to obtain the service or resource.
Many open issues have to be addressed in order to develop trust services. The definition of
globally accepted certification authorities should be addressed, together with a number of
requirements that a trusted certification authority should respect. It is necessary for the devices
to accept certifications effectively.
The language of automated trust negotiation is able to simplify credential specifications and
express a wide range of protection requirements through the definition of flexible disclosure
policies. In addition, the definition of an effective model of trust should account for both the
highly distributed nature of the objects as well as the requirements, in terms of computational
complexity and/or response time, typical of many internet users, objects and applications.
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As reported, a definition of appropriate trust mechanisms for internet users and objects can be
summarized as the:
- introduction of a simple trust negotiation language supporting the semantic interoperability
requirements of the objects.
- definition of a trust negotiation mechanism based on a fine-grained access control of data
streams.
- development of an adequate object identity management system.
- design of a general and flexible trust management framework able to leverage the
aforementioned items.
- definition of role-based access control (RBAC) and attribute-based access control
(ABAC) based access control policies, where the mixture of roles and attributes set the
appropriate permissions. [Bertino, 2010]
5 Conclusion and Future Work
The development of EU law- and regulation-based policies applicable for enterprise companies
and internet users in the EU should occur to allow for stronger industry-specific rules.
As has been presented in the form of a comparison in the introduction, regulation of the internet,
including cyber security, needs to follow legal regulations, legal enforcements and technical
solutions in line with the legislation. Additionally, technological developments and trends show
why the legal perspective needs to be checked on a regular basis, if it is still applicable to current
technology.
Young researchers should align their concepts according to the legal perspective, it is key to
review the regulated environment for proposal development. For example, the previously
developed concepts proposed by the author such as behaviour-based detection of threats on
smartphones could be adopted and aligned with cyber security initiatives. However, this needs
to be implemented in a legal framework in line with enterprise policies.
The other key focus is the ontological security-based security governance and policy. These
need to focus on legal and compliance alignments. Nowadays legal regulations are preferred to
industry regulations as solutions applicable to any industries and users outside of organizations.
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Absztrakt
Napjainkra a határok nélküli családjogi jogviszonyok megtöbbszöröződtek Európában,
amelynek következtében az európai jogalkotó felismerte, reagálnia kell ezen „speciális”
viszonyokra.
Jelen tanulmány témaválasztásával célom az volt, hogy a családjogon belül mára
világjelenséggé vált házasság felbontásának uniós szabályozását behatóan megismerjem.
Ennek érdekében magyar, illetve spanyol nyelvű forrásokat használtam fel, továbbá egyes
kérdéskörök kapcsán az Emberi Jogok Európai Bíróságának, valamint az Európai Unió
Bíróságának ítélkezési gyakorlatát tanulmányoztam.
Az utóbbi időben a személyek szabad mozgásának következtében a nemzetközi
házasságkötések száma megtöbbszöröződött az Európai Unióban. Gyakran azonban az eltérő
kultúrák, hagyományok, szokások a vegyes házasságok felbontásához vezethetnek. Ilyen
esetekben a polgárok elvárják, hogy az Európai Unió rendezze jogvitájukat, amelynek
érdekében komoly erőfeszítéseket tett a közösségi jogalkotó. A családjog európai szintű
egységesítésére a tagállamok eltérő nemzeti, társadalmi és kulturális hagyományai miatt nincs
lehetőség, így az egyes nemzeti jogrendszerek harmonizációjára kell törekedni.
A határon átnyúló házassági ügyekkel kapcsolatban két fontos kérdés merül fel: 1) mely állam
bírósága járhat el az adott ügyben (joghatóság), illetve, hogy az ilyen ügyekben hozott bírósági
határozatokat hogyan ismerjék el és hajtsák végre más államokban, valamint 2) az adott ügyben
mely állam jogát kell alkalmazni (alkalmazandó jog).
A vegyes házasságok felbontásának növekvő száma határokon átnyúló jogvitákhoz vezet,
amelynek következtében az európai szabályozás elengedhetetlenné vált. Az elmúlt bő egy
évtizedben olyan uniós normák születtek a házassági jog területén, amelyek az uniós polgárok
számára jogbiztonságot, kiszámíthatóságot és előreláthatóságot biztosítanak.
Ezen normák közül a házasság felbontásával kapcsolatban két rendeletet kell megemlítenünk:
a Tanács 2201/2003/EK rendelete (2003. november 27.) a házassági ügyekben és a szülői
felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és
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végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Brüsszel IIa.
rendelet), valamint a Tanács 1259/2010/EU rendelete a házasság felbontására és a különválásra
alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködés végrehajtásáról (Róma
III. rendelet).
A tanulmány keretei közt az említett uniós normák rendelkezéseit mutatom be, kiemelve azok
leglényegesebb szabályait, illetve a szabályozás gyenge pontjait, említést teszek továbbá az
Európai Családjogi Bizottság kiemelkedő jogegységesítő, jogharmonizációs tevékenységéről,
végezetül pedig röviden kitérek napjaink egyik legaktuálisabb kérdésére, az azonos nemű párok
házasságára.
A témát vizsgálva megállapítható, hogy a családjog és azon belül a házassági bontójog
kiemelkedően fontos területe a közösségi jogharmonizációnak. Ezen harmonizációs folyamat
elmélyülése elé a tagállamok ellenállása mégis komoly akadályt állít. A tagállamok ugyanis
nemzeti sajátosságaik következtében sok esetben érzékenyen reagálnak az egyes harmonizációs
törekvésekre.
Összességében azonban kijelenthetjük, hogy a családjogi, illetve a házassági ügyek területén
kiemelkedő az Unió harmonizációs tevékenysége, és ezen területeket érintő közösségi szintű
jogalkotás napjaink elvárásainak megfelelően, jó irányba halad.
Kulcsszavak: vegyes házasságok felbontása, joghatóság (Brüsszel IIa.), alkalmazandó jog
(Róma III.), azonos neműek házassága
Bevezetés
Az Amszterdami Szerződéssel egy szorosabb igazságügyi együttműködés jött létre az Európai
Unió tagállamai között, amely együttműködés a családjog területére is kiterjed. Ennek legfőbb
oka, hogy a határok nélküli térségben a személyek szabad mozgásának következtében a
nemzetközi családjogi viszonyok egyre gyakoribbak manapság. [Szeibert, 2014a]
Mind a nemzeti, mind a nemzetközi családjogon belül a házasság felbontásának intézménye
évtizedek óta nagy jelentőséggel bír. Az elmúlt években az Európai Unióban kötött házasságok
nagyszámban minősülnek nemzetközi házasságnak, amely házasságok közül egyre több
végződik válással.
A korábbi házasság felbonthatatlanságának szemléletével ellentétben az európai polgárok
elképzelhetetlennek tartják manapság, hogy vegyes házasságuk felbontására ne legyen
lehetőség. Mivel azonban az egyes tagállamok eltérően szabályozzák a bontást, így az európai
bontójogi rendszer nem egyöntetű. [Szeibert, 2014b]
Bár jelenleg már az összes EU tagállam engedélyezi, utoljára Málta 2011-től, a házasság
felbontását, lényeges eltéréseket találhatunk az egyes tagállami jogrendszerek szabályozásában.
Ezen eltérő tagállami szabályozások közelítésére, harmonizációjára törekszik az uniós
jogalkotó, amelynek érekében olyan szabályozási rendszert hozott létre, amely két rendeleten
alapszik. Az egyik a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a
joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 2201/2003/EK
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rendelet (továbbiakban: Brüsszel IIa.)1, a másik a házasság felbontására és a különválásra
alkalmazandó jogról szóló 1259/2010/EU rendelet (továbbiakban: Róma III.)2. [Rodríguez,
2013]
Az alábbiakban ezen uniós normák házasság felbontásával kapcsolatos szabályozását tekintem
át, röviden bemutatóm az Európai Családjogi Bizottság tevékenységét, amely kiemelkedő az
európai családjog terén, majd a tanulmány végén kitérek az európai jogalkotót leginkább
foglalkoztató dilemmára, az azonos neműek házasságára.
1 Európai Családjogi Bizottság
A családjogi vonatkozású jogterületeken kiemelendő egységesítő tevékenységet végez az
Európai Családjogi Bizottság3, amelynek célja az európai családjog harmonizációjának
előremozdítása. Ezt az ún. Európai Családjogi Elvek4 kidolgozásával segíti elő, amely Elvek
négy területen kerültek elfogadásra: a házasság felbontása, a volt házastárs tartása, a szülői
felelősség, valamint a házastársak vagyoni viszonyai.
A bontások rendkívül magas száma már rövidesen a szervezet létrejötte után indokolttá tette a
bontási elvek kidolgozását, amelyeket 2004-ben publikáltak. A bontási elvek három fejezetben
kerültek rögzítésre. Az első fejezet az általános rendelkezéseket tartalmazza, ami a
legalapvetőbb kérdéseket rendezi, a második fejezet a közös megegyezésen alapuló bontást
szabályozza, amely intézményt a bontás alapjává teszi, a harmadik, és egyben utolsó fejezetben,
pedig az egyoldalú kérelemre történő bontás szabályait találhatjuk.
Az Elvek mellett kiegészítő modellkódexként alkotta meg a szervezet a Családjogi
Modelltörvényt (Model Family Code), amely az európai mellett egyéb nemzetközi
megoldásokat is tartalmaz, így megalkotva egy modern és egységes családjogi
szabályrendszert. Modern, mivel a mai társadalmi elvárásoknak megfelelően rendezi az egyes
jogviszonyokat. Ennek értelmében szakít a vétkesség és a feldúltság bontójogi elvekkel és a
házasság felbontását teljes mértékben a felek autonómiájára bízza, valamint a házasság fogalma
alatt a különnemű és az azonos nemű partnerek házasságát is érti.
A Bizottság mindenkori törekvései egy harmonizált családjogi szabályrendszer kialakítására
irányulnak. Ennek érdekében a Családjogi Elvekkel és a Modelltörvénnyel iránymutatást kíván
adni a tagállamok számára a nemzeti családjogi jogalkotásokhoz, illetve az újrakodifikáláshoz.
[Szeibert, 2014a]

A Tanács 2201/2003/EK rendelete (2003. november 27.) a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó
eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, illetve az
1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.
2
A Tanács 1259/2010/EU rendelete (2010. december 20.) a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó
jog területén létrehozandó megerősített együttműködés végrehajtásáról.
3
Commission on European Family Law (CEFL). Családjoggal foglalkozó és különböző tagállamokat képviselő
proffesszorok alapították Utrechtben 2001 szeptemberében.
4
Principles of European Family Law.
1
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2 Brüsszel IIa.
A házasság felbontásával kapcsolatban kiemelkedő jelentőséggel bír a 2005. március 1-jétől
alkalmazandó5 Brüsszel IIa. rendelet, amely a házassági ügyekben és a szülői felelősségre
vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és
végrehajtásáról rendelkezik. A rendelet megalkotásával a jogalkotó célja egy egységes
szabályozás létrehozása volt a joghatóság és a határozatok elismerése és végrehajthatóvá
nyilvánítása terén.
A direktíva hatálya alá a határon átnyúló, azaz több államra kiterjedő házassági ügyek és a
szülői felelőséggel kapcsolatos ügyek tartoznak. A rendeletet a házasság felbontására,
érvénytelenítésére, a különválásra, valamint a szülői felelősség megállapítására, gyakorlására,
átruházására, korlátozására vagy megszüntetésére kell alkalmazni.6
A házassági ügyekkel kapcsolatban felmerül a házasság fogalom-meghatározásának, valamint
a házasság érvényességi feltételeinek kérdése, amelyek az anyagi jog tárgyát képezik. Mivel
ezen kérdések a nemzeti jog hatálya alá tartoznak, így azokat azon bíróság értékeli saját
nemzetközi magánjoga7 szerint, amelyik bíróság joghatósággal rendelkezik az adott
ügyben.[Wopera, 2012]
A rendelet személyi hatályával kapcsolatban érdemes tisztázni, mely házassági ügy minősül
határon átnyúlónak. A Brüsszel IIa. 6. cikke értelmében minden olyan ügyre kiterjed a hatálya,
ahol a házastársak egyikének valamely tagállam területén szokásos tartózkodási helye van, vagy
valamely tagállam állampolgára, illetve az Egyesült Királyság és Írország tekintetében
„domicile”-lal8 rendelkezik és az ügy több államra kiterjed. [Wopera, 2012]
A rendelet hatálya alá nem tartoznak a családi jogállás rendezésével kapcsolatos eljárások:
szülő-gyermek viszony megállapítása vagy vitatása; az örökbefogadással kapcsolatos
intézkedések; a gyermek neve; gyermek nagykorúvá válása; tartási kötelezettség; célvagyon és
öröklés; gyermek által elkövetett bűncselekmények eredményeként tett intézkedések.9
A Brüsszel IIa. által meghatározott joghatósági szabályok10 objektívek, vagylagosak és
kizárólagosak. Objektívek, mert a felek megegyezése vagy perbebocsátkozása nem alapozhatja
A rendelet 2004. augusztus 1-jén lépett hatályba, de alkalmazni, néhány cikk kivételével, 2005. március 1-től
kell.
6
Brüsszel IIa. 1.cikk
7
A magyar Nmj.tvr. 37. § (1)-(4) bekezdése értelmében „a házasság érvényességének anyagi jogi feltételeit a
házasulandóknak a házasságkötés idején fennálló közös személyes joga szerint kell elbírálni. Ha a házasulók
személyes joga a házasságkötés idején különböző, a házasság csak akkor érvényes, ha ennek anyagi jogi feltételei
mindkét házasuló személyes joga szerint megvannak. A házasságkötés érvényességének alaki kellékeire a
házasságkötés helyén és idején hatályos jog irányadó. A házasságkötésre és érvényességére vonatkozó
rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell a házasság létezése vagy nemlétezése megállapításának kérdésében
is.”
8
Angolszász jogintézmény, ami nem azonos sem a lakóhellyel, sem a tartózkodási hellyel, de a joghatóság,
hatáskör meghatározásakor különös jelentőséggel bír.
9
Brüsszel IIa 1.cikk (3)
10
Brüsszel IIa. 3. cikk
5
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meg önmagában valamely bíróság joghatóságát. Vagylagosak, mivel a felperes bármelyik
alapján megindíthatja az eljárást. Végezetül pedig kizárólagosak, mert a rendelet hatálya alá
eső ügyekben csak ezen szabályok alapján lehet valamely bíróság joghatóságát megállapítani.
[Nagy, 2006]
A joghatóság két fő kapcsolóelve a szokásos tartózkodási hely és az állampolgárság. A
házastársak közös körülményei alapján azon tagállam bírósága rendelkezik joghatósággal,
amelynek területén a házastársak szokásos tartózkodási hellyel rendelkeznek, vagy szokásos
tartózkodási hellyel rendelkeztek és az egyik fél még mindig ott tartózkodik, vagy amely
tagállamnak mindkét házastárs állampolgára, illetve az Egyesült Királyság és Írország esetében
mindkét félnek ott van a „domicile”-ja. Ezen esetekben a joghatósági okok akkor is
érvényesülnek, ha a házastársi életközösség már nem áll fenn, és a felek külön-külön,
ugyanazon tagállamban létesítenek szokásos tartózkodási helyet.
A kérelmező körülményeit vizsgálva, joghatósággal rendelkezik azon bíróság, amelynek
területén a kérelmező szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik, ha a kérelem benyújtását
közvetlenül megelőzően legalább egy évig ott tartózkodott, vagy a kérelmező szokásos
tartózkodási hellyel rendelkezik, amennyiben a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően
legalább hat hónapig ott tartózkodott és vagy az adott tagállam állampolgára, vagy az Egyesült
Királyság és Írország esetében ott van a „domicile”-ja. A határidőknek a keresetindítást
megelőzően kell fenn állniuk minden esetben, nem elegendő, ha azok a per folyamán járnak le.
[Nagy, 2006] Végezetül pedig az alperes körülményeire tekintettel, azon tagállamban is
megindítható az eljárás, ahol az alperes szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik.
A Brüsszel IIa. 6. cikke rendelkezik a joghatósági szabályok kizárólagos jellegéről, ami azt
jelenti, hogy csak a rendeletben meghatározott joghatósági okok alkalmazhatók, amelyek közül
egyik sem élvez elsőbbséget, tehát vagylagosak. A 7. cikk a fennmaradó joghatóságról
rendelkezik, amelynek értelmében abban az esetben, ha egyik állam bírósága sem rendelkezik
joghatósággal a rendelet szabályai alapján, a joghatóságot minden tagállamban az adott állam
joga határozza meg. Ezen eset fordulhat elő, ha valamelyik házastárs nem EU-s állampolgár
vagy EU-s állampolgár ugyan a házastárs, de egyik tagállam joghatósága sem állapítható meg,
mivel a rendelet joghatósági okai közül egyik sem teljesül. Ezzel a rendelet azon helyzetek
kiküszöbölésére törekszik, amikor egyik tagállamnak sincs joghatósága. [Nagy, 2006]
A kizárólagos és a fennmaradó joghatóság kérdése merült fel a Kerstin Sundelind Lopez kontra
Miguel Enrique Lopez Lizazo ügyben11. Ezen ügyben a Bíróság megállapította, hogy a rendelet
6. és 7. cikkét úgy kell értelmezni, hogy ha valamely házasság felbontása iránti eljárás
keretében az alperes nem rendelkezik szokásos tartózkodási hellyel egyetlen tagállamban sem,
illetve nem állampolgára egyetlen tagállamnak sem, valamely tagállam bíróságának
joghatósága csak akkor alapulhat a tagállam nemzeti jogán, ha más tagállam bírósága nem
rendelkezik joghatósággal. Továbbá rögzítette ítéletében, hogy a rendeletben megállapított
joghatósági okokkal összhangban a rendelet harmadik államok azon állampolgáraira is
alkalmazandó, akiket megfelelően szoros szálak fűznek valamely tagállam területéhez feltéve,
ha valós kapcsolat áll fenn az érintett személy és a joghatóságot gyakorló tagállam között. A
11

Kerstin Sundelind Lopez kontra Miguel Enrique Lopez Lizazo C-68/07. sz. ügy
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Bíróság kiemelte, hogy a rendelet 17. cikke alapján valamely tagállam bíróságának, amelyhez
olyan keresetet nyújtanak be, amely tekintetében a rendelet értelmében nem rendelkezik
joghatósággal, hivatalból meg kell állapítania joghatóságának hiányát, ha más tagállam
bírósága joghatósággal rendelkezik. Jelen ügyben ezen helyzet állt fenn. A francia bíróságok a
rendelet 3. cikke alapján joghatósággal rendelkeztek, a svéd bíróságok pedig nem állapíthatták
meg joghatóságukat a rendelet 7. cikke értelmében a nemzeti joguk alapján, hanem a 17. cikk
értelmében hivatalból kellett megállapítaniuk joghatóságuk hiányát a francia bíróságok javára.
A Brüsszel IIa. a kapcsolóelvek vonatkozásában nem határozza meg a szokásos tartózkodási
hely fogalmát, így ezen kapcsolóelv értelmezése a tagállami bíróságok feladata. Ennek
következtében az értelmezés igen eltérő, hiszen az egyes tagállamokban pl. eltérő annak a
megítélése, hogy ahhoz, hogy a házastársak szokásos tartózkodási hellyel rendelkezzenek,
mennyi időt kell tölteniük az adott tagállamban.
A szokásos tartózkodási hely meghatározásakor segítségünkre lehetnek az Európai Unió
Bíróságának más ügyekben tett megállapításai, amelyek csupán iránymutatásként
szolgálhatnak. A Georgios Alevizos kontra Ypourgos Oikonomikon ügyben a 83/183/EGK
irányelv vonatkozásában a Bíróság megállapította, hogy szokásos tartózkodási helynek az
tekinthető, ahol a személy általában él (legalább 185 nap/év), személyes és foglalkozási
kötődései vannak az adott országban, illetve egyéb szoros kapcsolatban van az adott hellyel. 12
Ezek alapján a szokásos tartózkodási hely megállapításánál figyelembe veendő a házastársak
érdekeltségeinek szokásos központja, mióta tartózkodik az adott országban, illetve valamennyi
lényeges körülményük, mint pl. a szoros családi kapcsolatok, munkahely az adott tagállamban.
[Rodríguez, 2013]
A szokásos tartózkodási hely meghatározásával kapcsolatban szeretném kiemelni a spanyol
gyakorlatot, amely szerint nem az számít hogy mennyire rövid vagy hosszú ideje, vagy esetleg
szakadatlanul mennyi ideje tartózkodik az adott személy az adott állam területén, hanem ezen
személy önálló, befolyástól mentes letelepedési szándékát kellene vizsgálnia a bíróságnak.
[Rodríguez, 2013] A szokásos tartózkodási hely ilyen, vagy ehhez hasonló rendeletbeli
megfogalmazásával a tagállamok a kapcsolóelvet egységesen értelmezhetnék.
Az állampolgárság, mint joghatósági kapcsoló elv csak a házastársak közös állampolgársága
esetén merülhet fel. E vonatkozásban azonban az uniós norma nem rendelkezik a kettős vagy
többes állampolgárságról, ami szintén problémákat vethet fel, mint pl. valamelyik
állampolgárság szorosabb kapcsolatot létesít-e valamelyik tagállammal. A Hadadi kontra
Hadadi ügyben13 az Európai Unió Bírósága hangsúlyozta, hogy a rendelet által meghatározott
joghatósági kapcsolóelvek vagylagosak, és a több állampolgársággal rendelkező személyek
esetén a joghatósági okok között nem lehet felállítani egy rangsort, még akkor sem, ha a felek
arra hivatkoznak, hogy valamely állampolgárságuk révén az adott tagállammal szorosabb
kapcsolat áll fenn.
A Brüsszel IIa. kapcsán röviden szólnék az elismerésről és végrehajtásról, amelyek a kölcsönös
bizalom elvén alapulnak. Az elismerésről a rendelet 21. cikke rendelkezik, amely szerint
12
13

Georgios Alevizos kontra Ypourgos Oikonomikon C-392/05. sz. ügy
Lásd C-168/08. sz. ügy Laszlo Hadadi (Hadady) kontra Csilla Marta Mesko, férjezett neve Hadadi (Hadady)
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„valamely tagállamban hozott határozatot a többi tagállamban külön eljárás nélkül elismerik”.
A házassági ügyekben hozott határozatok elismerését csak a rendelet 22. cikkében felsorolt
okok zárhatják ki (pl. ha az elismerés nyilvánvalóan ellentétes azon tagállam közrendjével, ahol
az elismerést kérik). A rendelet 25. cikke azonban rögzíti, hogy a határozat elismerését a
tagállam nem tagadhatja meg azon az alapon, hogy nemzeti joga azonos tényállás mellett nem
tenné lehetővé a házasság felbontását, a különélést, illetve a házasság érvénytelenítését (pl.
vétkességen alapuló házasság felbontása). A végrehajtásnak a házassági ügyek szempontjából
nincs jelentősége, mivel ezen ügyek vonatkozásában az egyes tagállamoknak csak elismerési
kötelezettségük van.
3 Róma III.
A házasság felbontására alkalmazandó jogot 2012. június 21-től a Róma III. rendelet
tartalmazza. Ezen rendelet az első olyan jogi aktus, amelyet ún. megerősített együttműködés
keretében fogadtak el, így hatálya csak ezen együttműködésben részt vevő tagállamokra terjed
ki, köztük Magyarországra is. [Nagy, 2012]
A rendelet célja egy egységes szabályozás megalkotása, amely jogbiztonságot nyújt a párok
számára a nemzeti kollíziós szabályok tekintetében és lehetővé teszi a felek részére, hogy
megválasszák, melyik állam jogát alkalmazzák jogvitájukra. Továbbá a rendelettel a jogalkotó
meg kívánta előzni valamelyik házastárs „bíróságra rohanását”, így megakadályozva a felek
versengését.14
A rendelet 1. cikke rögzíti a rendelet hatályát, amelynek értelmében a Róma III. csak azon
házasság felbontásával, különválással15 kapcsolatos ügyekben alkalmazható, amelyek
különböző országok jogát érintik. A rendelet hatálya azonban nem terjed ki a felek
jogképességére, a házasság létezésének, érvényességének, érvénytelenségének megítélésére,
akkor sem, ha ezek előzetes kérdésként merülnek fel. Továbbá nem terjed ki a rendelet hatálya
a házasság felbontásának vagy a különválásnak a vagyonjogi következményeire, a házasfelek
névviselésére, a szülői felelőséggel kapcsolatos kérdésekre, a tartási kötelezettségre, valamint
az egyéb járulékos kérdésekre. A hatályon túl a norma rendelkezik az egyetemes
alkalmazásáról, ami azt jelenti, hogy a Róma III. által kijelölt jogot akkor is alkalmazni kell, ha
az nem a megerősített együttműködésben részt vevő tagállam joga.
A Róma III. rendelet alapvetően a felek jogválasztására támaszkodik, a párokra bízza, hogy
megegyezzenek, melyik jog szabályozza válásukat. A felek, feltéve, hogy ez a jog összhangban
áll a szerződésekben és az Európai Unió Alapjogi Chartájában meghatározott alapvető jogokkal
és a közrend elvével, a következő jogok közül választhatnak: a házastársak közös szokásos
tartózkodási helye szerinti állam joga (a megállapodás megkötésének időpontjában), utolsó
közös szokásos tartózkodási hely szerinti állam joga (amennyiben az egyik házastárs
Lásd Róma III. Indokolás
Jogkövetkezmények tekintetében megegyezik a házasság felbontásával, azonban a különválás nem eredményezi
a házasság megszűnését. Ha valamely tagállamban a különválásra meghatározott időtartam letelt és a felek nem
kívánják az életközösséget helyreállítani, akkor kezdeményezhetik a házasságfelbontását. Ilyen esetben a házasság
felbontására a különválásra alkalmazott jogot kell alkalmazni.
14
15
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tartózkodási helye még mindig itt van), bármely házastárs állampolgársága szerinti állam joga
(megállapodás megkötésekor meglévő), végezetül pedig az eljáró bíróság országa szerinti jog
(lex fori).16 Ezen rendelkezésekből kitűnik, hogy a párok csak olyan jogot választhatnak,
amelyhez szoros kapcsolat fűzi őket.
A felek megállapodásukat, amelynek szigorú alaki érvényességi feltételeknek17 kell
megfelelnie, a bírósághoz fordulás időpontjáig köthetik meg. Amennyiben a lex fori lehetővé
teszi, „a házastársak az eljárás során a bíróság előtt is kijelölhetik az alkalmazandó jogot”.
Utóbbi esetben a bíróság jegyzőkönyvbe veszi a kijelölést.18
A felek megállapodásával kapcsolatban érdemes megemlítenünk a magyar szabályozást, amely
korábban nem rendelkezett a jogválasztás szabadságáról, azonban a rendeletre való tekintettel
a jogalkotó módosította az Nmj.tvr. rendelkezéseit, amelynek értelmében a házastársak a
jogválasztással legkésőbb a bíróság által az első tárgyaláson tűzött határidő elteltéig élhetnek.19
Előfordulhat, hogy a házastársak nem tudnak megállapodni, ilyenkor egy sor kapcsoló tényező
alapján választják meg az alkalmazandó jogot. A jogbiztonság és a kiszámíthatóság érdekében
olyan jogot kell választani, amellyel a házasfelek szoros kapcsolatban vannak. 20 Ezen
kritériumnak megfelelően, a rendelet 8. cikke szerint, jogválasztás hiányában alkalmazandó
jog: a házastársak szokásos tartózkodási helye szerinti jog (bírósághoz fordulás időpontjában);
utolsó közös szokásos tartózkodási hely szerinti jog, feltéve, hogy ezen tartózkodási hely a
bíróság megkeresésétől számított egy évnél nem régebbi időpontban szűnt meg és a bírósághoz
fordulás időpontjában az egyik házastárs még mindig itt tartózkodik; a házastársak közös
állampolgársága szerinti jog (bírósághoz fordulás időpontjában); azon bíróság joga, amelyhez
a párok fordulnak (lex fori). Ki kell emelni, hogy fő kapcsolóelvnek a szokásos tartózkodási
hely szerinti állam joga minősül, a többi kapcsolóelv csak ennek hiányában alkalmazható.
A házasság felbontásával kapcsolatban a megerősített együttműködésben részt vevő tagállamok
részéről olykor kételyek merülhetnek fel. Az egyes tagállamok anyagi jogi eltéréseit figyelembe
véve és a tagállamok közti egyeztetéseknek megfelelően a jogalkotó három kivételt szabályoz
a rendelet szerint alkalmazandó jog alkalmazása alól. [Ballesteros, 2012] Egyrészt a rendelet
12. cikke a klasszikus közrendi klauzulát tartalmazza, amelynek értelmében a tagállami bíróság
a meghatározott jog valamely rendelkezésének alkalmazását akkor tagadhatja meg, ha az
nyilvánvalóan összeegyeztethetetlen az eljáró bíróság közrendjével.21 Fontos kiemelnünk, hogy
a közrendi záradék csak rendkívüli esetekben, és az adott ügy összes körülményeire
figyelemmel alkalmazandó. [Wopera, 2012]
A közrendi záradékon felül a rendelet 10. cikke konkrét eseteket határoz meg, amikor az eljáró
bíróság jogát, a lex forit kell alkalmazni. Ezen esetek a következők: az alkalmazandó jog nem

Róma III. 5.cikk
Róma IIII. 7.cikk
18
Róma III. 3. cikk (2), (4)
19
Nmj. tvr. 40.§
20
Róma III. (21) preambulum-bekezdés
21
Előfordul, hogy olyan tagállam jogát kell alkalmazni, ami lehetővé teszi a házasság vétkességen alapuló
felbontását, azonban az eljáró bíróság joga ezt nem teszi lehetővé. Ebben az esetben megtagadhatja-e a bíróság a
jog alkalmazását arra hivatkozva, hogy az a közrendjébe ütközik?
16
17
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rendelkezik a házasság felbontásáról vagy valamelyik házastársnak neme miatt nem biztosít
azonos jogokat.
Végezetül pedig a rendelet 13. cikke, amely a tagállamok közötti megerősített együttműködést
hátráltatja, illetve annak hatékonyságát csökkentheti, ugyanis két olyan fordulatot tartalmaz,
amikor az adott tagállam megtagadhatja a házasság felbontását. Az egyik esetben a bíróság
megtagadja a házasság felbontását, ha nemzeti joga nem rendelkezik a házasság felbontásáról
és ezen intézményt nem is ismeri22, a másik fordulat értelmében pedig az eljáró bíróság nem
kötelezhető a házasság felbontására, ha az adott házasságot nem tekinti érvényesnek (pl. azonos
nemű párok). [Díaz, 2011]
A Brüsszel IIa. rendelethez hasonlóan a Róma III. sem rendelkezik a szokásos tartózkodási
helyről, azonban fontos kiemelnünk, hogy a felek jogválasztása esetén a megállapodás
megkötésekor kell annak fennállnia. A jogválasztásra tekintettel további problémát jelent annak
hiánya, hogy a kettős állampolgárság kérdését a Róma III. sem rendezi.
4 Aktuális kérdés: az azonos neműek házassága
A Róma III. által meghatározott alkalmazandó jog alkalmazása alóli kivételeknél már felmerült
az azonos neműek házassága, ami napjaink egyik aktuális témája. Az azonos nemű partnerek
házasságának megítélése igen eltérő az egyes tagállamokban. Az országok egy része lehetővé
teszi, és jogilag szabályozza is az ilyen házasságokat 23, míg a tagállamok másik része24
alkotmányos szinten mondja ki, hogy a házasság férfi és nő közötti kapcsolat, így korlátozva
az azonos nemű személyek házasságkötését. [Szeibert, 2013]
Korábban egységes álláspont érvényesült a tekintetben, hogy házasság alatt csak a különnemű
párok életközösségét értették, azonban manapság egyre több tagállam engedélyezi az azonos
neműek házasságkötését, amely házasság létezőnek, érvényesnek tekintése, és felbontása azon
tagállamok számára, amelyek nem ismerik el az ilyen házasságokat, komoly fejtörést jelenthet.
[Wopera, 2013]
A házasság fogalmáról az Emberi Jogok Európai Bírósága számos ügyben foglalt állást. A
kezdetekben a Rees v United Kingdom25 ügyben a strasbourgi bíróság megállapította, hogy az
Emberi Jogok Európai Egyezményének 12. cikke a hagyományos értelemben vett házasságot
fogadja el, és a rendelkezésből egyértelműen kitűnik, hogy az két különböző nemű személy,
egy férfi és egy nő házasságára vonatkozik. Hosszú évekig ezen nézetet követte a bírói szerv és
számos ügyben (pl. Christine Goodwin v the United Kingdom no. 28957/95 [2002]; Parry v the
United Kingdom no. 42971/05 [2006]) megerősítette a korábban kialakított álláspontját.
[Szeibert, 2014a]
Az EJEB gyakorlata a hagyományos házasság vonatkozásában a mai napig változatlan, azonban
érezhető már bizonyos mérvű konszolidáció a társadalmi elvárások hatására. Ennek legfőbb
Ilyen ország volt korábban Málta, ahol 2011-ig a házasságot felbonthatatlannak tekintették.
Hollandiában engedélyezték először az azonos neműek házasságkötését 2001-ben.
24
Pl. Magyarország, Lengyelország, Lettország.
25
Rees v. United Kingdom no. 9532/81 (1986)
22
23
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jele, hogy az EJEB az azonos neműek kapcsolatait a magánélet és a családi élet fogalmi körébe
utalja. A kérdés megítélése tekintetében nagy előrelépésnek bizonyult a Schalk and Kopf kontra
Ausztria ügy26. Ezen ügyben a felek azt sérelmezték, hogy Ausztriában nem köthetnek
házasságot azonos nemű partnerekként és arra hivatkoztak, hogy az Emberi Jogok Európai
Egyezményének 12. cikke nem említi kifejezetten, hogy házasságot csak egy férfi és egy nő
köthet. Az EJEB a kialakult gyakorlatát követte az ítélet meghozatalakor, ugyanakkor
megállapította, hogy a 12. cikk szó szerinti értelmezése valóban nem zárja ki az azonos neműek
házasságát, de nem szabad elfelejteni, hogy az Egyezmény elfogadásakor ez fel sem
merülhetett, mivel akkor egy férfi és egy nő közötti házasságkötés volt társadalmilag
elfogadható. Az EJEB továbbá deklarálta, hogy az Egyezmény ezen cikke nem ró semmilyen
kötelezettséget a tagállamokra arra tekintettel, hogy engedélyezniük kellene az azonos nemű
párok házasságát. Ítéletében hozzátette, hogy véleménye szerint az Egyezmény 9. cikke nem
utal konkrétan arra, hogy csak különböző neműek köthetnek házasságot, ezen kérdés rendezését
a nemzeti jogalkotásra bízza. [Martínez, 2011]
A bizonytalanságok kiküszöbölése érdekében fontos lenne a házasság fogalmának uniós szintű
meghatározása. A korábbi fejezetben említett Családjogi Modelltörvényhez hasonlóan, amely
már a „modern” házasság fogalmát tartalmazza, a közösségi jogalkotónak a házasság fogalommeghatározásánál már figyelemmel kell lennie arra, hogy vannak tagállamok, amelyek
elismerik az azonos nemű párok házasságkötését is.
5 Zárszó
A fent említett rendeletek nagy előrelépésnek minősülnek a nemzetközi családjogi
jogviszonyok, azon belül is a nemzetközi házassági bontójog területén. A házasság
felbontásáról szóló rendeleteket vizsgálva azonban mégis arra a következtetésre jutunk, hogy
azok egységes alkalmazása nem lehetséges, amelynek legfőbb oka az eltérő nemzeti
jogrendszerek, azok eltérő jogi felfogásai, kultúrái, hagyományai. [Moya, 2012]
Európában a házasság felfogása többé-kevésbé egységes, azt mindenhol elsődleges
partnerkapcsolatnak tekintik, azonban ezen egységes álláspontot az azonos neműek
házasságának kérdése árnyékolja be. Mivel a házasság fogalom-meghatározása az egyes
tagállamok belső anyagi jogába tartozik, így a határokon átnyúló ügyek vonatkozásában
közösségi szinten elengedhetetlen a házasság fogalmának rendezése.
A nemzeti bíróságok továbbá sok esetben az Emberi Jogok Európai Bíróságától, valamint az
Európai Unió Bíróságától várják el, hogy az egyes családjogi kérdésekben állást foglaljanak,
így pótolva az uniós szabályozás hiányosságait (szokásos tartózkodási hely, kettős
állampolgárság, azonos neműek házassága) és megkönnyítve a tagállami bíróságok helyzetét.
Ezen bírói szervek gyakorlatát vizsgálva azonban megállapítható, hogy az egyes problémás
kérdésekben nem mernek kifejezetten állást foglalni, míg nem születik egy egységes európai
álláspont a fentebb említett hiányosságok vonatkozásában.
A témát vizsgálva megállapítható, hogy a családjog és azon belül a házassági bontójog
kiemelkedően fontos területe a közösségi jogharmonizációnak. Ezen harmonizációs folyamat
elmélyülése elé a tagállamok ellenállása mégis komoly akadályt állít. A tagállamok ugyanis
26

Schalk and Kopf v Austria no. 30141/04 (2010)
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nemzeti sajátosságaik következtében sok esetben érzékenyen reagálnak az egyes harmonizációs
törekvésekre.
Összességében azonban kijelenthetjük, hogy a családjogi, illetve a házassági ügyek területén
kiemelkedő az Unió harmonizációs tevékenysége, és ezen területeket érintő közösségi szintű
jogalkotás napjaink elvárásainak megfelelően, jó irányba halad.
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Abstract
As a first-year PhD student at the Faculty of Law, University of Szeged, my area of research is
the changes in the regulation of the banking sector due to the global financial crisis. I chose this
topic because I have 4 years’ experience in the financial sector, so in my daily work I have
experienced the effects of the crisis. In the preliminary research, I realized that this topic has
not been examined in a legal and economic point of view together. The main objective of my
research is the understanding of regulatory changes affecting banks, analysis and development
of possible new control methods for the future.
In this presentation I am going to give a summary about the most important changes in the
European bailout mechanism and its Hungarian interpretation, with leads to the Banking Union
as a final purpose. However, although the main principles of the resolution mechanism, and the
general rules have been developed at European level, it should be determined by individual
Member States to certain special cases which special rules are applied. Accordingly, in our
country a separate Act was passed on resolutions, and its practical application to keep pursued
every day.
Having recognized the European and Hungarian text of legislation, reviewing the available
resources, and whilst taking account of the practical application of the regulation, in my
opinion, the established resolution mechanism is providing sufficient guarantees and it works
as intended. The bailout mechanism is not only in the financial sector but also in the financial
stability extremely important taking into consideration how many individuals keep their savings
on bank accounts.
Primarily I examined the European and Hungarian legislation norm text which was
complemented by articles edited by specialists on European and Hungarian level. Besides this
research I tried to find practical examples for the resolution mechanism in Hungary and abroad
with success. The fact of the large number of necessary steps taken by the resolution authorities
confirmed that this field of legal regulation is very problematic and challenging. In my
dissertation I would like to summarize the steps taken by the financial supervisory authorities
on European and Hungarian level with their rating, and to present appropriate methods and
tools to handle the close insolvent status of a bank.
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1

Introduction

Before the crisis people thought that bank failures could be solved at national level by standard
insolvency procedures. Through the crisis it became clear that the national banks and financial
supervisory authorities could not solve these problems on national level, there was a need to
regulate the handling of such bank failures on EU-level. The Member States of the EU took
measures to stabilize their financial markets. The Member States used various solutions.
Through the crisis the Member States realized that there are no efficient tools to handle the
cross-border bank failures. It was thus agreed that greater EU financial integration and
interconnections between institutions needed to be matched by a common framework of
intervention powers and rules. The alternative would be fragmentation and inefficiency in EU
banking and financial services, something which would harm the single market and would
impair its advantages for consumers, investors and businesses.
During these years many banks were bailed out by the support of the states. These public funds
were necessary because the states thought that these banks were too big to fail. The interest of
the citizens and the stakeholders was too important.
Therefore, a clear and comprehensive bank recovery and resolution regime – that covers both
national and cross-border bank failures - was crucial for ensuring long term financial and
economic stability, and for reducing the potential public cost of possible future financial crises.
2 The meaning of resolution
“Resolution occurs at the point when the authorities determine that a bank is failing or likely
to fail, that there is no other private sector intervention that can restore the institution back to
viability within a short timeframe and that normal insolvency proceedings would cause
financial instability.
'Resolution' means the restructuring of a bank by a resolution authority, through the use of
resolution tools, to ensure the continuity of its critical functions, preservation of financial
stability and restoration of the viability of all or part of that institution, while the remaining
parts are put into normal insolvency proceedings.”1
Banks have crucial functions which are inevitable for a standard bankmechanism. They collect
funds, they lend loans, they keep savings and manage payment systems.
Banks operate on the basis of public trust. If confidence in them is lost, depositors and other
creditors may quickly withdraw their funds, which may lead to their failure. As well as
1

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-297_en.htm; Downloaded: 08/01/2016.
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depriving their customers of access to the socially valuable banking functions mentioned
above, the failure of a large bank may undermine confidence in other banks, affect their
finances and create instability across the financial system as a whole. Thus, through this
contagion effect, the value and viability of other banks can be rapidly eroded and the entire
financial system could be destabilised.
In normal insolvency procedures, the primary objective is to maximise the value of assets of
the failed firm in the interest of creditors. However, these may take many years, in particular
for complex institutions leading to uncertainty with a knock on effect on confidence. In
contrast, the primary objective of bank resolution is to respond in a rapid and decisive manner
to a bank in financial distress to maintain financial stability and minimise losses for society, in
particular in relation to taxpayers, while ensuring similar results to those of normal insolvency
proceedings in terms of allocation of losses to shareholders and creditors.
Resolution thus aims to protect certain critical stakeholders and functions of the failing bank
(such as depositors and payment systems). Other parts, which are not considered key to
financial stability, may be allowed to fail in the normal way. Resolution also ensures that moral
hazard is addressed, through minimising the use of taxpayers' money to support failing banks.
Instead, shareholders and debt holders will bear an appropriate share of the losses in the event
of a failure and will increase discipline on banks by attributing a suitable price to this risk
during normal conditions.
3 The BRRD
“The financial crisis has shown that there is a significant lack of adequate tools at Union level
to deal effectively with unsound or failing credit institutions and investment firms
(‘institutions’). Such tools are needed, in particular, to prevent insolvency or, when insolvency
occurs, to minimise negative repercussions by preserving the systemically important functions
of the institution concerned. During the crisis, those challenges were a major factor that forced
Member States to save institutions using taxpayers’ money. The objective of a credible
recovery and resolution framework is to obviate the need for such action to the greatest extent
possible.”2
The Hungarian bailout law passed in July 2014 provides for the reorganization rules for credit
institutions and investment firms on the basis of this EU directive. One of the main logic of the
regulation to remedy the situation in a financial institution in difficulty rather than the
taxpayer's burden of ownership and strengthens creditors' burden-sharing.
“The BRRD sets common rules for when and how authorities will intervene to support troubled
banks. It foresees a phased approach to supporting such banks, encompassing precautionary,
early intervention and measures designed to prevent bank failures. Where failure is
unavoidable, the BRRD aims to ensure orderly resolutions, even for banks operating across
national borders. Along with the revisions to the DGS Directive, this further harmonises the
approach to protecting retail depositors in the EU.
2

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0059; Downloaded: 08/01/2016.
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It clearly establishes the principle that private investors in banks must pick up the first costs
for banks’ poor risk management, before EU countries and their taxpayers are called on for
financial support. By doing so, it directly addresses the question of moral hazard, through
increasing market discipline over banks’ activities and limiting the risks they take on. The
BRRD still leaves open the possibility of temporary public intervention to respond to systemic
threats to the banking and financial markets more widely, but on a very limited basis. Any such
intervention would be subject to the EU’s rules governing state aid. Having agreement on the
BRRD sets the stage for the Eurozone countries to agree on how the SRM should work.”3
A core principle of the regulation is that the cost of financing economic reconstruction has to
be to uploaded by crisis management systems, including resolution funds should be borne by
market players, in order to minimize the use of taxpayer funds for this purpose. For this purpose,
it was established in Hungary in the resolution fund.4
4 Procedure of the resolution
The procedure of resolution is the following5:

1. Figure
Source: MNB (2014)

3

https://www.pwc.com/im/en/publications/assets/pwc_eu_bank_recovery_and_resolution_directive_triumph_or_
tragedy.pdf; Downloaded: 08/01/2016.
4
http://szanalasialap.hu/szanalasi-alap/europai-unios-szabalyozas/; Downloaded: 08/01/2016.
5
https://www.google.de/url?url=https://www.mnb.hu/letoltes/szanalasi-terv-esvizsgalatok.pptx&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiZ_PPyy9HJAhUB6RQKHcKZCpoQFggZ
MAE&usg=AFQjCNGLZdUSVHcAHg_mJ_vUmRDJBl3ECA; Downloaded: 08/01/2016.
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Following the above chart of MNB6 in this chapter I am going to give a summary about the
procedure of the resolution based on the Directive 2014/59/EU of the European Parliament and
of the Council.
By the rules of the doctrine first a recovery play needs to be set up besides the resolution plan
with the assessment of the recivery plans. If a problem occurs in a bank or in a financial
institution an acquisition or an internal recovery could be a good solution. If these internal tools
adequate, then the problem is recovered. If it is still problematic, resolution tools have to be
used to restore the bank. If it is still problematic and there is no public interest, the bank sould
be ceased through liquidation procedure. In Hungary only the PSFN7 is entitled to manage the
liquidation procedure of banks and financial institutions. If there is a public interest, resolution
plan has to be used, so by resolution the critical functions of the bank could be kept in progress
and the rest of the bank’s wealth should sold via liquidation. This procedure is inevitable in
those cases, where many people keep there savings on bank accounts and therefore the state
gives a helping hand via the Resolution Authority to the citizens without involving public
funds. In each cases, when a bank or a financial institution became or probable will become
insolvent the Resolution Authority is obliged to examine the public interest, furthermore the
necessity and the proportionality of the resoltuion tools.
5 Resolution tools
The resolution tools are the following based on the chart of MNB8:

2. Figure
Source: MNB (2014)
Classifying the opportunities there are to ways to handle insolvent status of banks. The first
way is the stabilization measures of state, which includes the capital increase and the temporary
6

MNB means the Hungarian National Bank;
PSFN means the Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.;
8
https://www.google.de/url?url=https://www.mnb.hu/letoltes/szanalas-felteteleieszkozok.pptx&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiZ_PPyy9HJAhUB6RQKHcKZCpoQFggUM
AA&usg=AFQjCNHrxdAOAMFZ5sF4UmAttFpOWJe1uQ; Downloaded: 08/01/2016.
7
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secularization. In these cases the state uses direct tools intervening the procedure. If a bank is
failing or likely to fail, the SRB9 has the power to write down and convert liabilities of the credit
institution by activating the bail-in tool both on a stand-alone basis and within a resolution
procedure.
If the public interest test is met, the Bank may10:
- transfer all or part of a firm’s business (which includes its shares or its property) to a
willing and appropriately-authorised private sector purchaser;
- transfer all or part of a firm’s business to a bridge bank, which would be a subsidiary of
the Bank of England and would meet the necessary conditions for authorisation, pending
a future sale or share issuance;
- conduct a bail-in to absorb the losses of the failed firm, and recapitalise that firm (or its
successor) using the firm’s own resources.
These stabilisation tools allow the Bank to ensure that the critical economic functions and parts
of the firm that have a ready market value can be maintained. For those parts of the firm that
do not need to be maintained permanently but may need to be wound down in a measured way,
there are two tools that can only be used in conjunction with one or more stabilisation tools.
These are:
- asset separation tool: this is used to allow assets and liabilities of the failed firm to be
transferred to a separate asset management vehicle, with a view to maximising their
value through an eventual sale or orderly wind-down; and
- bank administration procedure (BAP): this is used to put the part of a failed firm that is
not transferred to the bridge or private sector purchaser (known as the residual bank)
into administration. The priority of the administrator is to ensure that the residual bank
continues to provide necessary services (for example IT infrastructure or mortgage
servicing) to the new owner of any transferred business until permanent arrangements
for those services can be put in place.
The above mentioned tools should be combined if it is necessary but asset separation tool should
not be used alone.
6 Conclusion
Examining the EU direcive, the Hungarian regulation and numerous relevant articles,
monographs I am on the standpoint that EU and the member states have efficient tools to handle
the insolvent status of banks and financial instituitions taking the public interest into
consideration.
Hungary as a member state fulfiled the requirements and obligations of the directive by the
implementation of the resolution, empowering MNB to funcion as a Resolution Authority in
Hungary and establishing the Resolution Fund. In the past year MNB as the resolution authority
9

SRB means then Single Resolution Board;
http://www.bankofengland.co.uk/financialstability/Pages/role/risk_reduction/srr/tools.aspx;
Downloaded: 08/01/2016.
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used the resolution tools in more cases with success. The aim is to avoid the use of the resolution
tools and the appropriate ragulation of the banks and financial institutions.
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A FIATAL JOGÁSZOK HELYZETE
A MAI MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN
dr. Csertő Gyula
Doktorandusz
Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola,
cserto.gyula@gmail.com

Absztrakt
A 2010. évben kormányra kerülő FIDESZ-KDNP koalíció átfogó reformelképzelésekkel
kezdte meg kormányzását. Az egyik ilyen elképzelés a Nemzeti Együttműködés Rendszere,
mely által elérhető, hogy a gyorsan változó környezetben szükségszerűen az új kihívásokra
választ adó tervek, stratégiák folyamatosan illeszkedjenek, és ezzel egyben részeivé váljanak.
A Nemzeti Együttműködés Rendszerén belül foglal helyet a „Jó állam fejlesztési koncepció”,
melynek három iránya van: az önkormányzati reform, az igazságszolgáltatási stratégia
kidolgozása, valamint a Magyary Programok. A közigazgatást érintő reformok 2010. és 2015.
év közötti eredményeiről a 2015. évi Jó állam jelentés számol be, de ekkorra már megszületik
az 1602/2014. (XI.4.) sz. Kormányhatározat, mely Államreform II. néven további
átalakításokat vetít elénk.
Az „Államreform II.- a bürokráciacsökkentés programja”, valamint az állami humántőke
reformjának részeként a Nemzeti Közszolgálati Egyetem államtudományi felsőoktatási
intézménnyé alakul át. A Kormányhatározatban meghatározott feladatok végrehajtásához, a
folyamatos válaszadást és kezdeményezéseket igénylő államreformhoz nem lehet nélkülözni a
megfelelő tudományos háttér, szakmai elemzői, támogatói munka kialakítását és fenntartását,
így e kiemelt tevékenység eredményes megvalósítása érdekében az egyetemen létrejött az
Államreform Központ.
Az Államreform Központ szervezi meg az államreform folyamat tudományos, elvi
támogatásához szükséges szakemberek bevonását, eredményeik értékelését és összegzését. Az
Államreform Központ tevékenységének lényeges eleme, hogy az államreformmal kapcsolatos
kérdéseket, feladatokat átfogóan és komplexen kezeli, tekintettel egyazon kérdéskör többoldalú
és többszintű mivoltára. Az Államreform Központ képes biztosítani azt a tudásbázist és
szervezeti struktúrát, melyben az államreform folyamat tudományos támogatásához szükséges
szakmai erőforrás összpontosul.
A fentiek számtalan kérdést vetnek fel! Milyen típusú mintát követ, a nyílt vagy a zárt rendszer
felé halad a magyar közigazgatás? Melyik rendszer hogyan hat a pályakezdők, valamint a fiatal
jogász kollégák munkájára, munkavállalására?
Kulcsszavak: reformok, közigazgatás, életpálya, fiatalok, jogászok.
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1 Közigazgatási rendszerek fejlődésének lehetséges irányai
Minden államban fontos szerepet tölt be az állami akarat végrehatásában a köztisztviselői kar,
azonban az államonként eltér, hogy milyen keretek között szabályozzák ezeknek a
személyeknek a szolgálati viszonyát. [Mélypataki, 2010.] Az állam – közvetve vagy
közvetlenül – a közszolgálati alkalmazottak hatalmas tömegének munkáltatója, így ki kell
alakítania valamiféle viszonyulást a saját apparátusa irányába. A személyzeti politika két
pilléren nyugszik: az egyik pillér az elveket és humánpolitikai célkitűzéseket megvalósító jogi
szabályozás - amely vagy élesen elkülönül az általános munkajogi szabályozástól, vagy pedig
nem különbözik tőle -, a másik pillér a közigazgatás személyi állományának alkalmazását érintő
emberi erőforrás-gazdálkodási megoldások, módszerek, eszközök. [György-Hazafi-HorváthJuhász-Kiss-Linder, 2013.]
Alapvetően két modell érvényesül a világ országaiban, melyek közül vegytisztán egyik sem
működik. Ezek alapján beszélhetünk zárt és nyílt közszolgálati rendszerekről. Mindkét
változatnak országonként eltérő vonásai vannak, melyek közelítik vagy távolítják a két
rendszert egymástól. [Mélypataki, 2010.] A szakirodalom ettől eltérő csoportosításokat is
ismer: megkülönböztethetünk érdemrendszert és zsákmányrendszert, illetve differenciált és
egységes szabályozást. Fontos megjegyezni azt is, a nemzetközi szakirodalomban nem sarkítják
ki két ellentétes modellre a téma tárgyalását. [Gajduschek, 2008.]
1.1 Zárt rendszer
A zárt személyzeti rendszerek sarokköve az a meggyőződés, hogy az állam alkalmazásban
állókra egy elkülönült szabályozást kell alkotni, amely markánsan eltér a versenyszférában
foglalkoztatottakra vonatkozó törvényektől. Ezt a modellt főként az európai államok
valósítottak meg. Ilyen például a francia közszolgálat, melynek hagyományai több évszázados
múltra tekintenek vissza, éppen ezért az idők során kikristályosodott rendszer egyfajta mintát
jelenít meg. Kialakulása az ipari forradalom előtti időszakra tehető. [Mélypataki, 2010.]
Jellemzője, hogy a köztisztviselő jogszabályi előírás alapján nyeri el kinevezését az állam vagy
az önkormányzat nevében, munkáltatójától. Nagy hangsúly kerül a kiválasztásra, azaz a
közszolgálatba kerülés csak különféle alkalmassági feltételeknek való megfelelés, valamint a
kiválasztási eljárás során nyújtott meggyőző teljesítmény alapján lehetséges. [György-HazafiHorváth-Juhász-Kiss-Linder, 2013.]
A zárt rendszerekre jellemző a hosszú távra szóló, elviekben és általánosan élethosszig tartó
foglalkoztatás, amely az életpálya elején kezdődik, és amely biztonságot, s ugyanakkor nem kis
presztízst jelentett a maga, s egyben családja számára. [Linder, 2010.] Az élethivatásszerű
szolgálat egy rendkívül stabil pályát eredményez, ugyanis a tisztviselő elbocsátása lényegében
csak fegyelmi büntetés révén lehetséges a részletes jogszabályi feltételeknek megfelelően. A
zárt rendszerek a köztisztviselő számára alanyi jogon járó, jogszabály, általában törvényi
rendelkezések alapján garantált, kiszámítható, előre tervezhető előmenetelt biztosítanak. A
köztisztviselő besorolása a jogszabály által meghatározott keretek között történik. A
pályakezdő a ranglétra aljáról indul, s az évek múlásával, a tapasztalatok és gyakorlat
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megszerzésével, az ún. „szenioritás” alapján lépeget előre, s jut egyre előrébb a közigazgatási
pályán. Az előrelépés legfontosabb hozadéka az illetmény folyamatos emelkedése. A
közszolgálati alkalmazott egy tervezhető, kiszámítható pályával kalkulálhat, és nem kell
tartania az elbocsátástól.
Az előmeneteli rendszer által meghatározott kötelezettség a folyamatos képzés és továbbképzés
a közszolgálatban, mely nem csak lehetőség, de sokszor előírás is. Professzionális tisztviselői
kar akkor alakulhat ki, ha az alkalmazottak időről időre gyarapítják tudásukat. Élethosszig tartó
elköteleződésről lévén szó, a folyamatos továbbképzés hosszú távon a szolgálatvállaló és az
állam részére is előnyös. [György-Hazafi-Horváth-Juhász-Kiss-Linder, 2013.]
Általános vonás a zárt rendszerekben, hogy a köztisztviselőket, a többi munkavállalóval történő
összehasonlításban, többlet jogosultságok illetik meg, s – mintegy ellentételezésképpen –
többlet kötelezettségek is terhelik. A zárt rendszert alkalmazó országokban ezeket a
jogosultságokat és kötelezettségeket általában – az általános szabályozáson túlmenően – a
köztisztviselőkre vonatkozó speciális szabályokban is artikulálják. [Linder, 2010.]
A fenti rendszer egyik nagyon fontos jellemzője, hogy a politikai és a szakmai terület szervesen
elválik egymástól, ezáltal a közigazgatásban dolgozók szakmai munkája nem függ az aktuális
politikától. [Szabó – Sthréli-Klotz, 2014.] Elkülönült rendszerként látja a köz szolgálóit, akiktől
az állammal szembeni lojalitás, az alkotmány és az alkotmányos elveken alapuló jogszabályok
megtartása és betartása kérhető számon. [Berényi, 1992.]
A zárt rendszerek hátrányai között meg kell említeni az alulmotiváltság veszélyét. Az
alulmotiváltság eredhet abból is, hogy a bürokrácia szűk keretek közé zárja a közszolga
látóterét. A tevékenységét általában néhány feladatkörre szűkíti le. Ezekben a feladatkörökben
jogszabályok határozzák meg az egyes feladatok elvégzésének módját. [Mélypataki, 2010.]
Véleményem szerint maga az előmeneteli rendszer is okozhat egyfajta motivációvesztést,
különösen egy fiatal jogász számára, hiszen az kiemelkedő teljesítmény vagy szakjogászi
végzettségek megszerzése esetén sem biztosított a gyorsabb előrejutás a pályán, vagyis
minimális energia befektetés esetén is közel azonos illetménynövekedésre számíthat a
tisztviselő, mintha a tőle elvárható maximális teljesítményt nyújtotta volna.
1.2 Nyílt rendszer
A nyílt rendszerek elsősorban az angolszász területeken alakultak ki. Ez a különbség elsősorban
abból fakad, hogy itt a közszolgálat kiépülése leginkább a XX. század elejére, közepére tehető.
Ezen időszakra a magánigazgatás már teljesen kialakult, és a közigazgatás rengeteg elemet
emelt át a közszféra szabályozásába. Ebben a rendszerben a foglalkoztatási jogviszony nem
különül el a versenyszféra és az állami alkalmazottakat illetően. Ezen elgondolás alapján nem
indokolt speciális közszolgálati jogviszony létrehozása. A nyílt rendszerekben a magán- és a
közszféra alkalmazottai – általában – egyaránt munkajogi, illetve kollektív szerződés alapján
kerülnek alkalmazásra. [Linder, 2010.]
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A nyílt rendszerre ezzel szemben alapvetően nem jellemző az élethosszig történő
foglalkoztatás. Az alkalmazási szerződések különbözőek, általában a munkáltató ad hoc igénye
határozza meg, milyen időtartamra alkalmazza a köztisztviselőt. A kiválasztás folyamatára sem
jellemző a központosított, intézményesített rendszer, minden szervezet saját maga dönt a
szelekciós eljárás lefolytatásáról. Mint látható, sok szempontból rugalmasabb szerkezetű a nyílt
életpálya rendszer, ez az illetményekben is megmutatkozik: a személyt egy meghatározott
időtartamra és pozícióra foglalkoztatják, ezért szokták a nyílt rendszereket pozíciórendszernek
is nevezni.
Saját költségvetési lehetőségein belül annyiért szerződteti a szerv az alkalmazni kívánt
köztisztviselőt, amennyit ő neki megér; a piaci viszonyok meghatározó szerepet játszanak az
illetmények alakításánál, bértárgyalás során történik a megegyezés, nem pedig a szolgálati idő
alapján kerül megállapításra az illetmény és a besorolás. Itt egyedül a tisztviselő tudása számít.
[Szabó – Sthréli-Klotz, 2014.]
A nyílt közszolgálati rendszer a néprészvétel nagyobb befolyását segíti elő, amelyet a
folyamatos rotációval kíván elérni. A rotáció előnye és egyben egyik hátránya is, hogy a
vezetők maguk választhatják ki legközelebbi munkatársaikat. A kiválasztás gyakran azonos
politikai érdekeltség mentén történik. Az azonos elveket vallók könnyebben megtalálják a
közös nevezőket, ráadásul biztosítják a kormányzás egységét, és ezáltal a polgárok akaratának
jobb érvényesítését. A személyi állomány sűrű cseréje egy fragmentálódott közigazgatási
struktúrához vezethet. Ebben a struktúrában az egyes szervezetek kiválóan teljesítenek, de nincs
meg a kellő összhang a szervezetek között, illetve egy kollektív tudat a köztisztviselők szintjén.
[Hazafi, 2009.]
Említést kell tenni a zsákmányrendszer jellemzőiről is, mely mind a nyílt, mind a zárt
rendszerekben előfordulhat. Lényege, hogy a közigazgatási pozíciók jelentős részének
betöltésében itt nagyobb szerepet játszanak a politikai szempontok és mivel alapvetően ez a
rendszer határozza meg a közszolgálat személyzetpolitikáját, az – ideértve a fontosabb
közigazgatási pozíciókat is – a kormányváltásnak megfelelően változik. [Szabó – Sthréli-Klotz,
2014.] A legkorábban a zsákmányrendszer az Amerikai Egyesült Államokra volt jellemző. A
közigazgatási álláshelyek betöltése így nem életpályára szóló hivatás, nem is a szakmai
hozzáértés alapvetően a kiválasztás kritériuma, hanem kizárólag a politikai megbízhatóság.
[Linder, 2010.]
A zsákmányrendszer megjelenése azonban nemcsak az angolszász országok közigazgatását
jellemezte, hanem a volt kommunista országokét is. Alapvetően teljesen más ideológiai alapon
alakult ki ez a megoldás. Fontos különbség, hogy míg az angol-amerikai elképzelés elég hamar
képes volt a politikai színezet levedlésére, addig a Szovjetunió vonzáskörzetében a
rendszerváltásig fennmaradt. A másik fontos eltérés a nyugati modellhez képest, hogy a
politikai vetésforgó ezekben az államokban nem érvényesült, így nem volt miért a
hivatalnokokat lecserélni sokszor. Így ha a rendszerben benne rejlő korrupció nem is csökkent,
de az évek során a szakértelem, illetve a feladatok ellátásának a színvonala jelentősen
növekedett. [Mélypataki, 2010.]
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A zsákmányrendszerben a közszolgálati jogviszony szabályozásán belül a megszűnéssel
kapcsolatos szabályok is eltérnek az eddig ismertetett modellektől, a zsákmányrendszer-jellegű
működéshez ugyanis elsősorban az szükséges, hogy a közhivatalokat aktuálisan betöltő
személyek a közhivatalból viszonylag könnyen eltávolíthatóak legyenek, a helyükre pedig –
eljárási és tartalmi követelmények jelentette különösebb akadályok nélkül – viszonylag
könnyen kinevezhető tisztviselőket ültessenek, akikkel szemben lehetőleg nem túl erős
pártpolitikai és egyéb összeférhetetlenségi szabályok érvényesülnek. [Stumpf, 2011.]
A zsákmányrendszert számos kritikai érte, ezért a ’30-as években a zsákmányrendszer elemei
kezdtek visszaszorulni és a közszolgálati életpályák kezdtek egyre zártabbá válni. A
zsákmányrendszer visszaszorulásának másik fő oka a korrupció elharapózása, vagyis a hivatali
pozíciók adásvételének elterjedése volt. Nyilvánvalóvá vált ugyanis, hogy a jelentősebb
presztízst és befolyást adó pozíciókért komoly összegeket kértek el, így az azokat megvásárló
leendő tisztviselő abban volt érdekelt, hogy „befektetését” minél nagyobb egyéni haszonnal
gyakorolja.
Megjegyzést érdemel, hogy a zsákmányelv – bár tompított formában – ma is jelen van minden
állam közszolgálatában. Természetesnek hat, hogy hatalomváltás esetén a kormányra kerülő
erők politikai okokból személycseréket hajtanak végre, ám az már országonként és
korszakonként eltérő, hogy a személycserék milyen „mélységűek”,azaz a tisztán politikai
pozíciók mellett mennyiben érintik az elvileg depolitizált posztokat. [György-Hazafi-HorváthJuhász-Kiss-Linder, 2013.]
Összefoglalva a két rendszer előnyei és hátrányait megállapítható, hogy egyik rendszer sem
működik tiszta formában egyik államban sem, másrészt az is egyértelmű, hogy egyik
szélsőséges megoldás sem tartható fenn hosszú távon, egyik sem tökéletes modellképző
állapotában. A fiatal jogászok számára mindkét rendszernek meglehetnek az előnyei és a
hátrányai is. Egy zárt rendszerű hivatalban a jogtanácsosként tevékenykedő jogászok nagyobb
biztonságban, kiszámítható jövedelem mellett, több szabadidővel tudják végezni munkájukat
és több lehetőségűk nyílik arra, hogy tovább képezzék magukat különböző szakjogászi
területeken. Egy nyílt rendszerben a jogász általában alkalmazott ügyvédként jellemezhető,
azzal, hogy valójában egy ügyfele van és jogtanácsosnak hívjuk. Mindenképpen a versenyképes
fizetés az előnye a nyílt rendszerben munkát vállaló szakember számára, hiszen a piaci
versenynek megfelelően, munkájáért akár a többszörösét is megkeresheti, mint amit a bértábla
egyébként biztosítana számára.
Fontos megjegyezni azt is, hogy minden országnak egyedi jellemzői, nemzeti hagyományai,
illetve a jövőre vonatkozó célkitűzései figyelembevételével kell formálnia saját közszolgálati
rendszerét.
2 Milyen irányba halad a magyar közigazgatási rendszer?
A hivatásos magyar közszolgálat több mint kétszáz éves múltra tekint vissza, ugyanakkor
jelenkori közszolgálatunknak még két évtizedes története sincs. Mégis ez utóbbit a gyakori,
sokszor egymással ellentétes irányú változások jellemezték, amelynek következtében
jelentősen meggyengült a rendszer belső koherenciája. Hazánkban a rendszerváltoztatást
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követő időszaktól mindhárom hivatásrend esetében a hagyományosnak tekinthető „zárt” típusú,
az előmenetelt szenioritás alapján biztosító, kötött rendszerű szabályozás van érvényben.
[Szabó – Sthréli-Klotz, 2014.]
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) a köztisztviselők
jogviszonyait egységesen, de az általános munkajogi jogviszonyokban alkalmazottakétól, és az
egyéb közszolgálati kategóriáktól azonban elkülönülten szabályozza. A törvény a jogállami
demokratikus követelményeknek megfelelően, elemeinek zömében a zárt rendszer jellemzőit
követve rendezte a közigazgatás személyi állományának foglalkoztatási jogviszonyait, bár
egyes vélemények szerint a kezdetektől hordoz magában bizonyos diszfunkcionális
megoldásokat. [Linder, 2010.]
2.1 A klasszikus zárt közszolgálati rendszertől való eltérések
Az elmúlt bő két évtizedben (egy rövidebb időszakot leszámítva: 2007. szeptemberétől 2010.
májusáig) a kiválasztás során nem volt kötelező – és jelenleg sem az – a pályáztatás és
kiválasztás folyamata, s ennek módszerei egyébként is szabályozatlanok. A felvétel során tehát
a fiatal jogász semmilyen egyéb akadályba nem ütközik, mintha egy ügyvédi irodában szeretne
ügyvédjelöltként vagy alkalmazott ügyvédként elhelyezkedni.
A közszolgálati tisztviselők felmentésére vonatkozó szabályok a kezdetektől tágan voltak
meghatározva, azaz a zárt rendszer egyik sarokkövének tekinthető védettség csak korlátozottan
érvényesülhetett. Az elbocsátás lehetőségei idővel egyre rugalmasabbá váltak a közszolgák
felmentését lehetővé tevő okok bővülésével és a felmentési idő csökkenésével.
A törvény által meghatározott illetményt munkáltató számos módon befolyásolhatja, azaz a
közszolgálati tisztviselők egy jelenetős része nem a besorolása és beosztása által törvényileg
meghatározott illetmény kapja, [György-Hazafi-Horváth-Juhász-Kiss-Linder, 2013.] azonban
az illetmény még így is jelentősen eltér az alkalmazott ügyvédként megkereshető munkabértől.
A kezdő jogász számára, a bértábla alapján járó illetmény, akár még 10-15 éves szolgálati idő
után sem haladja meg, az ügyvédjelöltek által átlagosan kapott munkabért és jogtanácsosként
is töredéke az alkalmazott ügyvédének.
2.2 Jogszabályi háttér
A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény megalkotásának előzménye, hogy a modern
közszolgálatunk törvényi alapjait lefektető 1992. évi XXIII. törvény, amely egységesen
szabályozta a közigazgatási szerveknél (államigazgatási szervek és önkormányzati hivatalok)
foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyát, belső koherenciája a gyakori, sokszor egymással
ellentétes irányú módosítások következtében jelentősen meggyengült. Az egységes
szabályozási kereteket gyengítette, hogy a közszolgálatban foglalkoztatottak jogállását már 10
önálló törvény szabályozta. Mindezek odavezettek, hogy a karrier-rendszer értékei gyorsan
erodálódásnak indultak, s a Ktv. már nem volt képes betölteni eredeti funkcióját. [Dávid –
Hazafi – Magyar – Sipos-Szabó, 2012.]
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A 2012-ben hatályba lépett 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről (a
továbbiakban: Kttv.) azt kívánta elősegíteni, hogy „az erős, de az indokolthoz képest nem
nagyobb, a változásokhoz gyorsan alkalmazkodni képes – a nemzeti érdekeket előtérbe helyező
– állam stabil közszolgálatra alapuljon”, a törvény indoklása szerint. [György-Hazafi-HorváthJuhász-Kiss-Linder, 2013.]
A Kttv. két fő célkitűzés megvalósítását szolgálja. Egyfelől elősegíti a kormánytisztviselői,
köztisztviselői, valamint a hivatásos rendvédelmi és hivatásos katonai életpályák
összehangolását, másfelől részben megteremti a tisztviselői életpálya megújításához szükséges
feltételeket. A kormánytisztviselői és köztisztviselői életpályák megújításának feltételeit az
alábbi tényezők alapozzák meg: jelentősen átalakul a közszolgálati szabályozás struktúrája,
belső szerkezete, az eddigi széttöredezett közszolgálati szabályozás egységesítésére került sor.
A kinevezéssel, mint közjogi aktussal létrejövő kormányzati szolgálati, illetve közszolgálati
jogviszony alapvetően különbözik a felek közötti megállapodásra épülő jogviszonyoktól,
amelynek keretében a tisztviselő nem egyszerűen munkát végez, hanem a jogszabályok által
meghatározott, kötött feltételrendszer szerint – a köz érdekében és a közjó javára – szolgálatot
teljesít. Az új szabályozás nemcsak az egységesítés, hanem az indokolt differenciálás
szempontjait is figyelembe veszi oly módon, hogy a kormánytisztviselőkre vonatkozó
szabályokat tekinti elsődlegesnek, s ezekhez képest határozza meg külön fejezetben a helyi
önkormányzatoknál és az egyéb autonóm szerveknél foglalkoztatott köztisztviselőkre
alkalmazandó eltérő szabályokat. A Kttv. külön rendelkezik a közszolgálati személyzeti
igazgatással kapcsolatos feladatokról, a közigazgatási személyzetpolitika irányainak és
elveinek meghatározásáról, a továbbképzési rendszer irányításáról, továbbá a közszolgálati
jogszabályok végrehajtásának ellenőrzéséről. A személyzeti igazgatás mellett az
érdekegyeztetés rendszere is átalakul. Ennek leglényegesebb elemeként a Kttv. az MKK
(Magyar Kormánytisztviselői Kar) létrehozásáról rendelkezik. [Dávid – Hazafi – Magyar –
Sipos-Szabó, 2012.]
Fontos tartalmi változások is megjelentek az új közszolgálati tisztviselőkről szóló
jogszabályban. A törvény személyi hatálya a közszolgálati tisztviselőkre terjed ki.
Közszolgálati tisztviselők egyrészt a kormányzati szolgálati jogviszonyban állók, másrészt a
közszolgálati jogviszonyban állók. A fizikai alkalmazottak továbbra is munkaviszonyban
állnak, esetükben az új törvény csak a speciális szabályokat tartalmazza. Ezen túlmenően a
szakmai vezetők (közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár) és a jegyző jogállása is ebben
a törvényben került szabályozásra. A célkitűzések között szerepel egy moduláris rendszerű
teljesítményértékelés bevezetése. Ez valamennyi közigazgatási szerv számára egységes
kereteket és megfelelő rugalmasságot hivatott biztosítani. A cél, hogy a tárgyévi
teljesítményértékelések rendszeresebbé, ugyanakkor egyszerűbbé és áttekinthetőbbé váljanak.
Átalakult az ügykezelők díjazása. A munkáltató a garantált bérminimum, illetve az
illetményalap hatszorosában (megközelítőleg 230 ezer forint) meghatározott felső korlát adta
keretek között állapítja meg az illetmény összegét, figyelembe véve a szolgálatban eltöltött időt
is. Egy két évtizedes hiányt pótolva a Kttv. rögzíti a kormánytisztviselői hivatásetikai
alapelveket, amelyek megsértése esetén az MKK etikai eljárást folytat le. [Dávid – Hazafi –
Magyar – Sipos-Szabó, 2012.]
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A fentebb leírtakra való tekintettel megállapítható tehát, hogy a közszolgálati szabályozás
Magyarországon egyre nyitottabbá válik, mely előnyt jelenthet a fiatal jogászok számára, ha a
közigazgatást választják, de a jelenlegi szabályozás alapvetően még mindig inkább a karrierrendszer jegyeit hordozza.
A zártabb szabályozás jegyeit hordozza maga a kinevezés is, mely egy speciális jogviszonyt
keletkeztet, a köztisztviselőket többletjogokkal és többletkötelezettségekkel ruházza fel.
További példaként említhető a nemrégiben megreformált továbbképzési rendszer is, valamint
maga az életpálya modell megalkotása is egyértelműen a karrier-rendszer irányába mutat. A
magánszféra szabályozásához közelít a pályáztatás eltörlése a kiválasztási eljárásnál; a
teljesítményértékelés megnövekedett szerepe, racionalizáltabb formájának bevezetése, mely
tágabb mozgásteret biztosít az illetmény differenciálása terén. Meg kell még említeni azt is,
hogy a közszolgálati jogviszony megszűntetésének esetei is több lehetőségett hagynak a
munkáltatónak, valódi védelmet a felmentés ellen csak a gyermekvállalással összefüggő
esetekben (pl. szülési szabadság, gyermek gondozása, emberi reprodukciós eljárással
összefüggő kezelések) nyújt a törvény a közszolgálati tisztviselőknek. Fontos még megemlíteni
a munkakör-alapú rendszer bevezetésének tervét a közigazgatásban, mely a karrierlehetőségek
kibővülését, a kötött előmeneteli rendszer rugalmasabbá tételét szolgálja.
A munkaköri pótlék bevezetésének lehetősége lépést tesz a Magyary Program által előír
munkakör-alapú rendszerre való áttérés irányába. Ez valamelyes javíthatna a kezdő jogászok
illetményén is, hiszen ezen munkaköröket ki lehetne emelni a többi diplomás bér közül. Fontos
hangsúlyozni, hogy míg az alapilletmény-eltérítés a kormánytisztviselő által elvégzett munka
értékelése alapján adható, addig a pótlék nem a személyhez kapcsolódik, hanem a
munkakörhöz.
3 Előmeneteli rendszerek
3.1 Évek szerinti előmeneteli rendszer
A közszolgálaton belül jelenleg egy kötött, zárt karrier rendszerről beszélhetünk, amelynek
formáit a jogszabály biztosítja, és külön rögzíti. Ezen előmeneteli rendszer lényege, hogy
előrejutás csak az idő múlása alapján lehetséges, természetesen vannak olyan esetek is, amelyek
megtörik ezt az előmeneteli rendszert, ilyen lehet például a címadományozás, illetve a vezetői
munkakörben történő foglalkoztatás. Az idő múlásán alapuló előmeneteli rendszer lényege,
hogy a törvény a köztisztviselőt az iskolai végzettsége, valamint a szolgálati ideje alapján
sorolják be egy besorolási osztályba, azon belül besorolási fokozatba, majd fizetési fokozatban.
Ezt nevezzük szenioritásnak. A törvény három besorolási osztályt határoz meg. Az első
besorolási osztályba tartoznak a felsőfokú végzettséggel rendelkező ügyintézők, a második
besorolási osztályba a középfokú végzettségű ügyintézők, a harmadikba pedig az ügykezelők.
Azért tekinthető zárt rendszernek, mert nincs meg a köztisztviselő számára az a lehetőség, hogy
egyéni tudása, teljesítménye, valamint az elvégzett munkája után kapja a rangját, illetve a
fizetését. A közszférán belül kizárólag csak a ledolgozott évek számát veszik figyelemben
szolgálati időként. Ahhoz, hogy a köztisztviselő átkerülhessen a következő besorolási vagy
fizetési fokozatba nem csak a várakozási idő eltelte szükséges. Az előresorolás további feltétele
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ugyanis a megfelelő minősítés megléte, illetve az előírt feltételek teljesítése. Ezen feltételek
alatt leginkább a közigazgatási alap-, illetve a szakvizsgát érti a törvény. A közigazgatási
alapvizsga nemcsak a besorolás, hanem a pályán maradás feltétele is. Ha a köztisztviselő, az
előírt határidőn belül – felsőfokú végzettségű ügyintézők esetében egy, míg középfokú
végzettségű ügyintézők esetében két éven belül – nem teszi le a közigazgatási alapvizsgát,
abban az esetben jogviszonya törvény erejénél fogva megszűnik. A törvény nevesíti azokat az
eseteket, amikor a köztisztviselő mentesül a közigazgatási alapvizsga letétele alól (például ha a
köztisztviselő államigazgatási végzettséggel rendelkezik – ez esetben, nemcsak mentesül az
alapvizsga letétele alól, abban az esetben előre kell sorolni, tehát rögtön fogalmazó besorolásba
kerül). A közigazgatási szakvizsga ilyen téren rugalmasabbnak mondható, hiszen ha a
köztisztviselő az előírt határidőn belül (három év) nem teljesíti, a jogviszonya nem szűnik meg,
csupán nem léphet a következő besorolási vagy fizetési fokozatba. [Dávid – Hazafi – Magyar
– Sipos-Szabó, 2012.]
Ami ezt a zárt előmeneteli típust megtöri, az többek közt a fent már említett címadományozás
lehet. A címadományozás rugalmasabbá teheti ezt a zárt rendszert idéző előmenetelt, illetve
amellett, hogy magasabb illetménnyel jár, egyfajta elismerés a köztisztviselő számára. Ám
hátrányt jelenthet abból a szempontból, hogy a címek odaítélése szubjektív módon is történhet
az esetleges magasabb illetmény reményében.
Szintén törést jelent a zárt karrierrendszerben, ha valaki vezetői megbízást kap. Az előmenetel
ezen formája előre nem tervezhető, nem kiszámítható, vagyis nem automatikus, mint a
köztisztviselők esetében az évek szerinti előmenetel. [György-Hazafi-Horváth-Juhász-KissLinder, 2013.]
A zárt közszolgálati rendszer előnye, hogy stabilitást biztosít a köztisztviselő részére, hiszen ez
által jól tervezhető a karrierútja, és tulajdonképpen a zárt, évekhez kötött előmeneteli rendszer
egy életpályaszerű munkavégzést eredményez számára. Ezzel szemben véleményem szerint
számos hátránnyal is rendelkezik az idő múlásán alapuló előmeneteli rendszer. A zárt rendszer
keretein belül a köztisztviselőnek nem adatik meg az a lehetőség, hogy az évek múlásával
feljebb kerülhessenek a ranglétrán, hiszen ezen előmeneteli rendszer az évek elteltével sem
biztosítják ezt az utat számukra. Ez által viszont fenn áll annak a veszélye, hogy a dolgozó
alulmotiváltsága miatt nem fogja olyan hatékonyan végezni a munkáját, hiszen tudatában van
annak, hogy csekély lehetősége van arra, hogy a későbbiekben előrébb léphessen. Szintén az
alulmotiváltság egyik oka lehet, hogy a köztisztviselő munkáját szűkebb feladatkörökben
határozzák meg, mely feladatok elvégzésének a módját a legtöbb esetben jogszabályok
határozzák meg, ezáltal a kreativitás a háttérbe szorul, a munka elvégzése automatikussá válik,
és ezért nincs meg a megfelelő motiváció.
3.2 Munkakör alapú előmeneteli rendszer
A közszféra teljesítménye és az állampolgárok „közigazgatási minőségérzete” nagymértékben
függ a köztisztviselői állomány munkájától. A munka minősége viszont összefüggésben áll a
munkakörök tartalmának professzionális meghatározásával, a hozzá kapcsolódó bér-ösztönző
rendszer igazságosságával, az alkalmazottak feladatainak végzése során tanúsított
magatartásával, a vezetők felkészültségével, a vezetők és a munkatársak közötti
kapcsolatrendszer középpontjában álló értékrenddel. A közigazgatás személyi állományának
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teljesítménye akkor javítható, ha pontosan tudjuk, hogy egy-egy munkakörben milyen konkrét
elvárások vannak a munkakör betöltőjével szemben és a kiválasztási, képzési és továbbképzési
rendszert ehhez igazítjuk. [Bokodi, 2012.]
A munkaköri szempontok figyelmen kívül hagyása korlátozza a karrier-lehetőségeket is, hiszen
a többség számára az előrejutást csak az idő múlásával együtt járó magasabb fizetési fokozatba
sorolás jelenti. Ma már ennek diszfunkcionális következményei is megmutatkoznak. Így
például a közigazgatásban a korlátozott karrier-lehetőségek miatt többnyire csak a magasabb
szintű iskolai végzettség, a vezetői beosztás, illetve tanácsadói cím megszerzése nyit utat a
feljebb jutáshoz. [György-Hazafi-Horváth-Juhász-Kiss-Linder, 2013.]
A magyar közszolgálati rendszer 1992 óta folyamatosan töltődik fel a munkakör alapú
foglalkoztatás irányába mutató tartalmi elemekkel. A köztisztviselők jelenlegi díjazási
rendszere azonban nagyobb részt még figyelmen kívül hagyja a munkakör súlyát. A bérezés
alappillére a munkakör betöltőjének képzettsége és tapasztalata, amely nem kötődik, - vagy
csak részben – a közigazgatási tevékenységéhez, a munkakörében elvárt teljesítményhez.
[Bokodi, 2012.]
A munkaköri rendszer alapja a specifikáció. Ez alapján határozhatóak meg a munkaköri célok,
fő felelősségek, teljesítménymutatók, követelmények, ismeretek, valamint készségek. A
munkaköri specifikáció alapozza meg az összes további HR alkalmazást (munkaerő-tervezés,
kiválasztás, besorolás, bérezés, teljesítménymenedzsment, kompetenciamenedzsment,
munkaerő-fejlesztés, karrier, életpálya, tehetséggondozás). [Hazafi, 2011.]
A munkakörelemzés alapján, munkaköri profilok, munkaköri specifikációk és munkaköri
leírások készülnek, amelyekben összegyűjtött munkaköri követelmények alapul szolgálnak a
további személyzetfejlesztési programok konkrét tartalmi tervéhez. A munkakörelemzés
lehetőséget biztosít arra, hogy a köztisztviselők számára is belátható karrierrendszer
alakulhasson ki. Az „automatikus” előmenetel helyett a köztisztviselői teljesítményen alapuló
karrier és előmenetel lehetősége teremtődik meg. Létrejön a vezetői, és a szakértői munkakörök
elválasztása. [Bokodi, 2012.]
A munkakörre épülő humánerőforrás-gazdálkodás legfőbb előnye az egyéniesítés lehetősége.
A kiválasztás, a díjazás, a továbbképzés, az előmenetel hozzáigazítható a munkakör, valamint
az azt betöltő köztisztviselő sajátosságaihoz. A köztisztviselőt magasabb szakképzettség és
teljesítmény megszerzésére ösztönzi. Az új rendszer motiválja és megbecsüli az alkalmas,
hozzáadott értéket generáló alkalmazottakat, s ezzel növeli a közszolgálat vonzerejét, illetve
szakembermegtartó képességét.
Az előnyök mellett azonban világosan látni kell a munkaköri rendszer kockázatait is. A
munkakörök szerinti differenciálás jelentősen átalakíthatja a belső kereseti arányokat, amely
azokat érintheti hátrányosan, akik magas illetménykiegészítési kategóriába tartoznak, de
munkakörük értéke nem kiemelkedő. Ezen túlmenően a munkakör-alapú rendszerre történő
átállás rövidtávon többletterheket róhat a költségvetésre, ugyanakkor a munkaköri rendszer
pozitív hatásai rövidtávon még nem lesznek érzékelhetőek. További hátránya, hogy növeli az
alkalmazottak kiszolgáltatottságát a szubjektivizmus hatókörét, valamint lerontja a működés

136

II. Fiatalok EUrópában Konferencia
Pécs, 2015. november 13-14.
Sopianae Kulturális Egyesület
Konferencia kötet

egységességét. Az egyéni teljesítmény fokozásával háttérbe szorítja az együttműködést és a
szolidaritást.Mindezek tudatában sem állíthatjuk azt, hogy el kellene vetni a munkakör
szerepének növelését, mivel ezzel kiemelhetőek a karrierrendszer negatívumai, amelyek
hátrányosan befolyásolják a rendszer működését. A tervek szerint fokozatosan, több lépésben
kerül sor a munkaköri rendszer bevezetésére. A munkakör-alapú rendszer irányába tett lépés a
Kttv.-ben és annak végrehajtási rendeletében bevezetésre került új jogintézmény a munkaköri
pótlék, amely a KIM által közrebocsátott módszertan alapján elvégzett munkakörelemzés
elvégzését követően adható. A jogintézményt a katonák jogállását szabályozó Hjt., valamint a
Hszt. is átvette. [György-Hazafi-Horváth-Juhász-Kiss-Linder, 2013.]
A munkakörelemzés egy olyan átfogó tevékenység, amely során a munkakör célja, elérendő
eredményei, feladatrendszere és a munkavégzéshez szükséges kompetenciák meghatározásra
kerülnek. A munkakörelemzést tekintjük valamennyi humánerőforrás-gazdálkodási funkció
alapjának, ezért egy egységes stratégiai emberi erőforrás gazdálkodási rendszer létrehozása
esetén megkerülhetetlen feladat. A munkakörelemzés a közigazgatási kiválasztási rendszer
korszerűsítésének imputja. A toborzás és a kiválasztás kritériumainak felállításához
nélkülözhetetlen. Az elemzési folyamat eredménye imputokat ad a szervezeti struktúra és a
munkaerő tudatos tervezéséhez, az esetleges átfedések feltárásához, rávilágít, hogy mely
feladatok feleslegesek, illetve hiányoznak a szervezetből és összességében milyen szervezeti
struktúrával, hány munkakörrel milyen erőforrásokkal működjön egy hivatal. [Bokodi, 2012.]
A munkakör-alapú rendszer bevezetésének szándéka a Magyary Zoltán Közigazgatás
fejlesztési Programban is megfogalmazásra került. A közigazgatási munkakör-elemzésnél a
legismertebb és egyben legelismertebb munkakör-elemzési és értékelési módszertant, a HAY
módszertant vették alapul, amelynek lényege, hogy bemutassa az egyes munkakörök hogyan
járulnak hozzá a szervezeti célok eléréséhez. Hay elemzési és értékelő módszert (Hay Guide
Chart Method) a világ számos közigazgatásában (pl. Nagy Britannia, Írország, Portugália,
Ausztria, Belgium, Új-Zéland) alkalmaznak. A módszer lehetővé teszi a különböző szervezeti
egységek közötti összehasonlítást, minden munkakörhöz meghatározott tudás,
problémamegoldás, illetve felelősség kapcsolódik.
A munkakör-elemzési módszerek alkalmazása során a megítélés a munkakörök jellemzőin –
tartalma, elvárásai, feltételei stb. – alapul. A megítélés eredménye, pedig a munkakörök adott
szervezeten belüli relatív értékét, fontosságát kifejező munkaköri hierarchia, amelyhez
bérsávok alakíthatók ki, ennek köszönhetően a merev illetményrendszert egy jóval
rugalmasabbal tudják felváltani, illetve a piaci munkakörökkel váló összehasonlítás is
elvégezhetővé válik ezáltal. [Hazafi, 2009.]
4 Összegzés
Figyelemmel arra, hogy a magyar közigazgatás, már túl van egy sikertelen munkakör alapú
rendszer bevezetési kísérleten, fontos a kudarc két beazonosított oka mentén már most rögzíteni
az elvárásokat. Egyrészt a munkaköri rendszernek nem szabad elaprózódnia és szétfolynia, azaz
kiindulva az MP 11.0-ban meghatározott négy alaptípusból (vezető, mérnök, ügyvéd, katona)
lényegében ezt kell további 7-7 altípusra bontani. A másik fontos előfeltétel, hogy három,
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munkaköröket meghatározó szabályrendszer rendelkezésre álljon és a munkáltatók számára
értelmezhető legyen. [Magyary Program, 2012.]
A kudarc további kiváltó okai a következők voltak: A magyar közszolgálatban eddig csak
elszórtan, ad hoc módon végeztek munkakör-elemzéseket. Az elemzések eredményeit nagyon
kevés helyen, illetve területen tették az emberi erőforrás-gazdálkodás, valamint a közszolgálati
menedzsment részévé. Nem vették igénybe sem a munkakör-értékeléshez, a besorolási,
bérezési és ösztönzési rendszer megreformálásához, sem a munkakörtervezéshez, sem a
munkaerő-tervezéshez, valamint – egyebeken túl – a karriertervezéshez sem. Ennek a
mérlegelési lehetőségnek, vagy ösztönzési rendszernek komoly szerepe lehetne abban, hogy a
kiemelkedő tehetségű jogászok helyezkedjenek el a közigazgatásban, akik nem csak napi rutin
szintjén űzik a szakmájukat, hanem tudományos érdeklődéssel is figyelik azt. [Petró – SthréliKlotz, 2014.]
A kormányzat részéről 2010 óta komoly szándék mutatkozik a munkaköri rendszer
bevezetésére, és ennek érdekében több jogszabályi lépés és kormányzati intézkedés is született
már, amit fentebb ismertettem, de a teljes humánpolitikai szemléletváltás még várat magára. Az
azonban kijelenthető, hogy a nemzetközi mintát követve Magyarország is egyre nyitottabb
közszolgálati rendszer kialakítására törekszik, illetve próbálja leküzdeni a zárt karrier-rendszer
hátulütőiből fakadó hátrányát. Ez mind-mind előnyére válhat annak, aki kezdő jogászként a
közigazgatást választja, hiszen egy később esetleges munkahelyváltás kapcsán nincs
megbélyegezve, ha a magánszektorban szeretne elhelyezkedni.
A magyar közszolgálati rendszer azonban eredendően egy zártabb közszolgálati rendszert
képvisel, emiatt egyfajta ellentétes mozgás is megfigyelhető a szabályozás fejlődésében,
bizonyos területeken zártabbá válik, más célkitűzésekben viszont egyfajta nyitási szándék
figyelhető meg. Ezért tartottam fontosnak részletesebben bemutatni mindkét rendszert, hiszen,
ha ma valaki pályaválasztás előtt áll, akkor ezen vegyes rendszer előnyeit és hátrányait kell
megvizsgálni nemcsak jogászként, hanem bármely más szakterület dolgozójaként.
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SZABADSÁGOK ÉS AZ ALAPVETŐ SZOCIÁLIS JOGOK KAPCSOLATA AZ
EURÓPAI BÍRÓSÁG GYAKORLATÁBAN
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Absztrakt
Az Európai Unió polgáraiként magunk is tapasztalhatjuk, hogy az integráció bővülésével
milyen előnyök járnak, vagy épp milyen extra követelményeknek kell megfelelnünk. A
gyakorlatban leginkább érzékelhető módon az egységes belső piachoz kapcsolódóan érhetőek
tetten ezen életünket befolyásoló szabályok.
Kutatásom során a belső piaci szabadságok gyakorlati megvalósulását vizsgáltam, különösen
azt, hogy a szolgáltatásnyújtás és letelepedés szabadságának követelményei hogyan lehetnek
összhangban az egyes szociális jogokkal, nevezetesen a kollektív fellépéshez való joggal és a
szakszervezetek érdekérvényesítő tevékenységével. Vizsgálódásom alapját a vonatkozó uniós
jogi aktusok, az ezekre adott tagállami reakciók és az Európai Bíróság releváns ítéletei jelentik.
Cikkemben a következő kérdésekre keresem a választ: Vajon lehetséges-e egyensúlyban tartani
a belső piaci szabadságokat és az egyes nemzeti szociális-rendszerek szabályait a gyakorlatban?
Az alapvető szociális jogok sértetlenül érvényesülhetnek-e a belső piaci szabadságok
szabályainak sérelme nélkül? Az alapvető szociális jogok érvényesítése érdekében
értelmezhetőek-e kevésbé mereven a belső piac szigorú (elsődlegesen gazdasági szempontok
mentén kialakított) követelményei?1
Kulcsszavak: egységes piac, alapvető szabadságok, belső piaci szabadságok, kollektív jogok
1 Bevezető
Az Európai Unió alapvetően – az egyre bővülő integrációs területek ellenére – egy gazdasági
fejlődést célzó szupranacionális szervezet, melynek eddigi talán legeredményesebb
„produktuma” az egységes belső piac. Az egységes piaci alapszabadságokat biztosító
rendelkezések ennek megfelelően a gazdasági szempontokat prioritásként kezelik, s csak
kivételes esetekben van arra gyakorlati lehetőség, hogy az alapszabadságokat korlátozzák
nemzeti érdekekre és/vagy közérdekekre hivatkozással. Cikkemben a Lavali-négyesként
1

Bővebben lásd a Fiatalok EUrópában 2015 konferencia absztrakt kötetében.
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gyakran emlegetett ügycsoport első két esetét (Viking-ügy, Laval-ügy) mutatom be, melyek
legmeghatározóbb közös jellemzője, hogy a kollíziót alapvető szociális jogok és gazdasági
szabadságok „ütközése” jelentette. Az egységes piac kibővítése nemcsak pozitív és innovatív,
beruházásokat ösztönző hatásokkal jár, hanem számos konfliktust is eredményez, melyek
érintik a nemzeti és az uniós jog közti kapcsolódási pontokat, hatást gyakorolnak a tagállami
ipari kapcsolatokra, ezáltal befolyásolja a tagállamok munkaerő-piaci stratégiáit. A téma
érdekessége állandó aktualitása mellett abban is rejlik, hogy az ügyekben hozott európai
bírósági döntések minden tagállamban más hatással bírnak. Cikkemben vizsgálom az egységes
piac létrehozását és kibővítését ösztönző tagállamok társadalmi önszerveződéseinek (pl.
szakszervezeteinek), szervezeteinek a válaszait az egységes piac jellegéből eredő gyakorlati
nehézségekre, nemzeti érdekekre és közérdekekre tekintettel, s a mindezekre tekintettel
elemzem az Európai Bíróság (a továbbiakban EuB, Bíróság) releváns joggyakorlatát.
2 Történeti előzmények
Az európai integráció kezdetben (1957) kizárólag egy gazdasági érdekeken alapuló közösség
volt, melyben a közös piacot akadályozó tényezőket folyamatosan csökkentették a tagállamok.
Ebben a környezetben az Európai Gazdasági Közösség (EGK) kizárólag a gazdasági
szempontokat vette figyelembe, a szociális jogok (vagy akár az alapvető jogok általánosságban)
nem képezték tárgyát a közösségi együttműködésnek, így érvényesítésükre sem született
precedens. Az Európai Bizottság (Bizottság) és az EuB megkapta a jogosítványokat a közös
piac elveinek és szabadságainak érvényesítésére, melynek eredményeként ezen intézmények
bizonyos kérdéseket illetően megszüntették a nemzeti jogok és az uniós (akkor még közösségi)
szabályok közti határokat. A szociális jogok csupán a „pozitív integráció” címszava alatt
kerülhettek be a piaci folyamatokba.
Ezzel párhuzamosan a tagállamok a második világháborút követően fokozatosan erősítették és
stabilizálták az alapjogvédelmet a belső jogukban. Ez részben nemzetközi alapjogvédelmi
egyezmények2 megkötésével, ratifikálásával valósult meg, részben pedig saját nemzeti joguk3
fejlesztésével. A későbbi konfliktusok egyik oka az volt, hogy miközben a közösség polgárai
éveztek egy egyre magasabb szintű védelmet garantáló tagállami szabályozást, addig az EGK
szintjén ez a védelem még gyermekcipőben járt (a kezdeti – emberi jogokat is érintő −
rendelkezések az egyenlő bánásmód követelménye és a diszkrimináció tilalmának körében4
lelhetőek fel). Ez az EuB előtti eljárásokban folyamatosan felvetette az alapjogvédelem
beépítését az ítélkezési gyakorlatba. Ehhez jó például szolgált a strasbourgi székhelyű Emberi
Jogok Európai Bíróságának (EJEB) már kimunkált joggyakorlata. A strasbourgi bíróság
Többek között ilyenek: Emberi Jogok Európai Egyezménye (1950. november 4-én Rómában kelt nemzetközi
egyezmény, melyet és a hozzá kapcsolódó kiegészítő jegyzőkönyveket Magyarország az 1993. évi XXXI.
törvénnyel hirdetett ki, a továbbiakban EJEE egyezmény); Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi
Egyezségokmánya (1966.dec.16-án fogadták el).
3
A Magyar Köztársaság Alkotmánya (1949. évi XX. tv) például tartalmazta a munkához, egészséghez való
jogokat, mint alapvető szociális jogokat az olyan alapvető emberi jogok védelme mellett, mint a nők és férfiak
egyenjogúságának elve, valamint az olyan politikai szabadságjogok mellett, mint a szólásszabadság, gyülekezési
jog vagy a vallásszabadság.
4
Erről részletesebben lásd többek között: Szakdolgozatom (Az Európai Unió csatlakozása az Emberi Jogok
Európai Egyezményéhez, különös tekintettel az Európai Bíróság értelmezésére és állásfoglalására) első fejezetét.
2
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jogértelmezése ösztönzően hatott az EuB gyakorlatára, s az Európai Unióban fokozatosan
napirendre került5 az alapjogvédelem kérdése, majd ügyről ügyre az uniós jog részévé vált. A
szociális jogokat illetően az első kisebb, ám szimbolikus jelentőségű szociális jellegű
rendelkezések a Maastrichti Szerződéssel (MSz) és ezáltal az Európai Unió megteremtésével
kerültek be a joganyagba. A szociális integráció hiányát megszüntetendő, 1992-ben szociális
párbeszédet kezdtek az uniós tagállamok, melyet magába integrált az 1997-es Amszterdami
Szerződés (ASz), majd a Nizzai Szerződés (NSz, 2001) további eredményeket hozott és végül
a 2009-ben hatályba lépett Lisszaboni Szerződés (LSz) már kötelező erővel rendelkező
részeként tartalmazza az Európai Unió Alapjogi Chartáját, melynek számos szociális jogi
rendelkezése is van.6 Az Alapjogi Chartát már 2000-ben, a nizzai csúcstalálkozón elfogadták,
azonban az nem bírt kötelező jogi erővel, csupán egy deklaratív dokumentum volt egészen
2009-ig a Lisszaboni Szerződés hatályba lépéséig. A Lisszaboni Szerződés amellett, hogy
kötelező erővel ruházta fel az Alapjogi Chartát, kimondta az EU EJEE-hez való kötelező
csatlakozását. Ezzel – egyelőre még csupán elméleti síkon – az európai alapjogvédelem (ezáltal
a szociális jogok védelme egyaránt) új szintre emelkedett.
E folyamat ellenére azt láthatjuk, hogy a gazdasági érdekek több uniós döntésben is
nyomatékosabb, hangsúlyosabb érvként határozták meg az ügy kimenetelét, mint az emberi
jogi érintettsége az adott ügynek. S habár az integráció bővül mind a hatálya alá vont
szabályozási területeket, mind pedig a tagállamok számát illetően, a növekedéssel
párhuzamosan a szociális rendelkezések is egyre inkább helyet kapnak a gazdasági célokat
lehetővé tevő szabályok között. Ennek ellenére az EuB ítéletei még mindig a gazdasági
alapszabadságoknak biztosítanak érvényesülést a szociális jogokkal való kollíziójuk esetén,
mely számos kritikának enged teret.
3 A szóbanforgó esetek és ellentmondásaik
A vizsgált esetek a „régi” és „új” tagállamok gazdasági helyzete közti különbségekből erednek,
amennyiben az alap-problémát leegyszerűsítjük arra a jelenségre, melyet szociális dömpingnek
nevezünk, s amely az adott tagállam munkavállalóinál olcsóbb munkaerő tömeges alkalmazását
jelenti. Számos nemzeti érdeket sérthet ezen jelenség, melyet az egységes piac alapszabadságai
hívtak életre. Az ellentmondás ott kezdődik, hogy a „régi” államok sürgették, ösztönözték a
belső piaci szabadságok létrehozását és kiterjesztését, s ezen jelenleg gazdaságilag fejlettebb
államok ─ melyek korábban a közös piac, majd a belső piac hasznainak élvezői voltak ─
tapasztalhatják most meg a negatív hatásait annak. A fejlettebb, „gazdagabb” államokban
ugyanis jobbak a fizetések, stabilabb és megbízhatóbbnak vélt a megélhetés, ez pedig vonzerőt
jelent a kevésbé fejlett és gazdaságilag kevésbé stabil tagállamok vállalkozó szellemű
munkavállalói számára. Ezáltal az olcsóbb munkaerő beáramlik a régi tagállamokba, hajlandó
akár a fogadó tagállam minimális béreinél is kevesebb munkabérért munkát vállalni, ez pedig
A két bíróság egymásra hatásáról, a Lisszaboni Szerződés esetleges hatásairól már kifejtettem gondolataim az
„Az Európai Unió csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez különös tekintettel az Európai Unió
Bírósága és az Emberi Jogok Európai Bírósága közti hatásköri kérdésekre” című OTDK (2013) dolgozatomban,
ezért itt csupán utalok rá.
6
Reingard Zimmer (2011): Labour Market Politics through Jurisprudence: The influence of the Judgements of
the European Court of Justice (Viking, Laval, Rüffert, Luxembourg) on Labour Market Policies, German Policy
Studies, Vol.7, No. 1., 2011, pp. 213
5
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hátrányos helyzetbe hozza a befogadó tagállam saját munkavállalóit. Ezen jelenség a régebbi
tagállamokban előidézte a munkavállalói érdekképviseletek kollektív fellépését jogaik
érvényesítése érdekében. Ezen fellépés pedig indokolttá tette a szükségesség és arányosság
vizsgálatát, a fellépés uniós jog értelmében vett jogszerűségének vizsgálatát, hiszen konfliktust
eredményezett az alapvető jogok gyakorlása és az egységes piaci alapszabadságok gyakorlása
között.
Érdemes kitérni arra is, hogy a MSz óta bekövetkezett uniós bővítési folyamatok során Ausztria
és Németország több ízben is felvetették a kérdését annak, hogy az újonnan csatlakozó államok
polgárai, munkavállalói csak fokozatosan legyenek jogosultak a munkavállalók szabad
mozgáshoz való jogának gyakorlására. Ennek értelmében egy hét éves átmeneti időt határoztak
volna meg, melynek eltelte előtt az új közép-kelet európai tagállamok munkavállalói csak az
említett időszak eltelte után próbálhattak volna szerencsét a régebbi tagállamok gazdaságilag
stabilabb, bérezést tekintve ígéretesebbnek tűnő munkaerő-piacán. Ez egyértelműen a
munkavállalók szabad mozgásának, mint alapvető szabadságnak a korlátozását (méghozzá az
újonnan csatlakozók irányában diszkriminatív korlátozását) eredményezte volna, melyre ─
ahogyan arra a bevezetőben is már utaltam ─ csak a szerződések és az EuB által kidolgozott,
kivételes esetekben van lehetőség. Ennek a szempontnak méltó ellensúlyaként említhető a
német és osztrák kezdeményezés indoka, mely a szociális dömping elleni védelemben
ragadható meg. A tagállam munkaerő-piacának védelme nyomós közérdek, mely tény további
bizonyítást nem igényel — ahogyan a Viking-ügyben a Bíróság is közérdeknek nyilvánította a
munkavállalói érdekeket. A kezdeményezés nem volt újkeletű, már az 1981-es görög, majd az
1986-os bővítéskor is meghatároztak egy átmeneti időszakot a spanyol és portugál „olcsó”
munkaerő bevándorlásától való félelem okán, azonban a két szóbanforgó tagállam rohamos
fejlődése 2 év után szükségtelenné tette a korlátozó intézkedés fenntartását. 1986 óta sok
tekintetben változott az EU, többek között megszületett az uniós polgárság fogalma, melyben
a diszkrimináció minden formája tiltott.7 A korlátozást nem vezették be, s ahogy az ügyek
tényállásában olvasható, a szociális dömping jelensége komoly társadalmi nehézségeket
eredményezett Svédországban és Finnországban.
A vizsgált ügyek rávilágítanak arra is, hogy annak ellenére, hogy a munka és szociális jog a
magánjog területének szerves részét képezik (amellett, hogy közjogi normák is vonatkoznak
rájuk), az uniós jogalkotás jelentős hatást gyakorol rá. A tagállamok ezekben az esetekben
gyakran hivatkoznak a szubszidiaritás8 elvére, illetve annak tiszteletben tartására, tekintettel
arra, hogy a magánjogi jogalkotás és döntéshozatal tagállami hatáskörbe tartozik a Szerződések
értelmében. A jogharmonizáció magánjogi hiánya ellenére a tagállami rendelkezéseknek meg
kell felelniük az uniós követelményeknek, például a munkavállalók minimális
munkakörülményeire vonatkozóan, vagy az egyenlő bánásmód kívánalmára tekintettel. A
tagállam viszont jogosult meghatározni a szociális rendszerére és a munkajogára vonatkozó
A témáról bővebben lásd: Dr. Katrin Nyman-Metcalf (megjelenési dátum feltüntetése nélkül): Free movement of
workers and the EU Enlargement – a fundamental freedom with exceptions?, elérhető:
www.snee.org/filer/papers/119.pdf (letöltés dátuma: 2016.02.10.)
8
Az Unió nem kizárólagos hatáskörei vonatkozásában a szubszidiaritás Európai Unióról szóló szerződésben
foglalt elve meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett az Unió rendelkezik a cselekvés elsőbbségével a
tagállamokhoz képest. Jogalap: Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 5. cikkének (3) bekezdése és a
szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló (2. sz.) jegyzőkönyv.
7
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szabályokat. Az egyes tagállamok szociális rendszerei és mechanizmusai azért sem képezhetik
harmonizációs törekvések tárgyát egyelőre, mert az egyes államok eltérőek és a szociális
kérdésekben ez az eltérés még most nagy. Amikor a tagállamok közel azonos szinten lesznek a
gazdasági-társadalmi fejlettségben, (hogy a távoli jövőben megvalósulhat-e ez, az szerintem
kétséges) akkor lehet majd a szociális jogi harmonizációs törekvéseknek teret engedni, és így
például az ún. “Szociális Európa” fogalmi elemeit gyakorlati példákkal megtölteni. A szociális
kérdések mentén egységes Európa megteremtésének első gócpontja az egységes bérek
rendszere lenne, vagyis annak elérése, hogy bárhol is kívánjon munkát vállalni az uniós polgár,
azonos feltételekkel és közel azonos értékű jövedelemért tehesse azt meg. Amíg viszont például
Magyarország, Románia, Szlovákia, Lengyelország, vagy bármely korábban szovjek
érdekszférába tartozó állam gazdasága nem tud nyugat-európai bérekhez hasonló
minimálbéreket kitermelni, addig nem is lesz versenyképes a magyar minimálbér.Így erre a
folyamatra még várnunk kell.
A következőkben a fentebb vázolt alapjogi kérdésekre kitérve vizsgálom a Viking és a Laval
ügyek tényállását, a meghozott bírósági ítéleteket, és azt, hogy milyen hatást váltott ki az adott
ítélet az adott tagállamban. A Viking és Laval ügyek esetén elmondható, hogy az ítéletek több
szerző szerint is túlságosan nagymértékű beavatkozást jelentettek a tagállami jog kollektív
fellépésre vonatkozó szabályanyagába. Ennek igazolhatósága csak a későbbiekben mutatkozik
majd meg.
3.1 A Viking-ügy9 jogilag releváns tényei és az ítélet főbb pontjai
A londoni székhelyű International Transport Workers’ Federation (ITF) nemzetközi szövetség
a szállítási ágazatban alkalmazott dolgozók szakszervezeteinek – 140 különböző állambeli –
600 szakszervezetét tömöríti. Az ITF egyik fő politikája az olcsó lobogókkal szembeni
küzdelem. Ennek keretében a hajókon alkalmazott legénység munkakörülményeinek javítása
érdekében csak azok a szakszervezetek jogosultak kollektív szerződések megkötésére,
amelyeknek a székhelye abban az államban van, ahol a hajó tényleges tulajdonosa található,
függetlenül attól, hogy a hajót milyen lobogó alatt lajstromozták.
A Viking Line nevű finn komptársaság tulajdonában áll a Rosella nevű, a finn lobogó alatt
hajózó komp, amely a Tallinn és Helsinki közötti összeköttetést biztosítja. „A Rosella
legénységének tagjai a Finnish Seamen’s Union (a továbbiakban: FSU) nevű szakszervezetben
rendelkeznek tagsággal, amely az ITF-tagja.
A Viking Line 2003 októberében tájékoztatta az FSU-t a veszteséges Rosella
átlajstromoztatására és annak Észtországban – ahol a Viking Line-nak leányvállalata volt – való
lajstromoztatására vonatkozó tervéről annak érdekében, hogy észt legénységet alkalmazhasson,
akik a finnországinál alacsonyabb bérszint szerinti díjazásban részesülnek, abból a célból, hogy
profitját növelje, versenyképességét erősítse. Erre a gazdaságpolitikailag igazolható ám
munkavállalói érdekeket súlyosan érintő döntésre “válaszként” az ITF körlevelet intézett
valamennyi tagjához (ez több mint 600 tagszervezetet jelent nemzetközi szinten), amelyben
azokat szankció kiszabásának terhe mellett arra kötelezte, hogy ne kezdjenek tárgyalásokba a
9

A C-438/05. sz., The International Transport Workers’ Federation (ITWF) and the Finnish Seamen’s Union
(FSU) versus Viking Line ABP and OU Viking Line Eesti, HL C 60/16 (2006.03.11.)
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Viking Line-nal. Ezen ajánlás következtében az észt szakszervezetek is akadályoztatva voltak
abban, hogy tárgyalásokba bocsátkozzanak a Viking Line-nal a hajó átlajstromozását követően
életbe lépő munkaszerződések mikéntjéről.
Ezzel a folyamattal párhuzamosan a finn szakszervezet feltételeket támasztott a létszámról
szóló megállapodás meghosszabbítása vonatkozásában, és sztrájkot jelentett be azzal a
követeléssel, hogy egyrészt emeljék meg a Rosella fedélzetén alkalmazott legénység létszámát,
másrészt kössenek olyan kollektív szerződést, amely előírja, hogy az átlajstromozás esetén a
Viking Line továbbra is tiszteletben tartja a finn munkajogot és nem bocsátja el a legénységet.
A Viking Line továbbra is gazdasági érdekeit tartva szem előtt, 2004-ben, Észtország uniós
csatlakozását követően a Viking Line keresetet nyújtott be az ITF székhelye szerinti egyesült
királysági bíróságnál. A Viking Line kérte, hogy kötelezzék az ITF-et a körlevél visszavonására
és az FSU-t arra, hogy ne akadályozza meg a letelepedéshez való jogának gyakorlását a Rosella
átlajstromozása vonatkozásában.”10
Az eljáró angol bíróság felfüggesztette eljárását és (többek között11) a következő kérdéseket
terjesztette az EuB elé az előzetes döntéshozatali eljárás keretén belül:
„Korlátozás fennállása a szabad mozgás tekintetében
Valamely szakszervezet vagy szakszervezeti szövetség magánvállalkozással szembeni kollektív
fellépése, amelynek az a célja, hogy a vállalkozást a szakszervezettel kollektív
munkaszerződés megkötésére vegye rá egy meghatározott tagállamban, amely szerződés
értelmetlenné tenné a hajó más tagállamba történő átlajstromozását, korlátozásnak minősüle
az EK 43. cikk12, illetve a 4055/86 rendelet értelmében?
Közvetlen hátrányos megkülönböztetés
Ha valamely szakszervezet vagy szakszervezeti szövetség kollektív fellépése az EK 43. cikk
vagy a 4055/86 rendelet értelmében közvetlen hátrányos megkülönböztetést megvalósító
korlátozásnak minősül, az főszabály szerint igazolhatóe az EK 46. cikk szerinti közrendi
kivétellel:
a) azon az alapon, hogy a kollektív fellépés (beleértve a sztrájkot is) a közösségi jog által
védett alapvető jog; illetve
b) a munkavállalók védelme alapján?”13
Első kérdésként merült fel az ügyben annak eldöntése, hogy az EUMSz 49. cikke (korábbi 43.
cikk) értelmében a letelepedés korlátjaként jelenik-e meg a szakszervezetek kollektív fellépése,
mellyel a munkavállalók érdekére hivatkozással kívánták gátolni a Viking szabad
letelepedéshez való jogának gyakorlását. Az EuB a szakszervezet fellépését ebben az esetben
A tényállás összefoglalásához háttéranyagként a www.bruxinfo.hu szakportál témában megjelent híreit, cikkeit
vettem alapul.
11
Jelenleg csak a szociális jogok és az uniós jog kollíziója körébe tartozó kérdésekre adott válaszokat vizsgálom.
12
Jelenleg a Szerződés 49. cikke
13
C-438/5. sz. ügy ítélet, 27. pont
10
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összeegyeztethetetlennek minősítette az uniós joggal, mert az sérti a letelepedés és a
szolgáltatásnyújtás szabadságát egyaránt.14 A letelepedés szabadsága a Bíróság szerint a
Szerződések által garantált olyan alapvető szabadság, mely amellett, hogy védendő a
kormányzati befolyással és intézkedésekkel szemben, horizontális közvetlen hatállyal bír a
harmadik személyek általi korlátozással szemben is. Az ilyen fellépés tehát csak akkor lenne
igazolható az EuB szemléletében, ha annak legitim, szabadságokon túlmutató célja van, mint a
közérdek, de csak annyiban, amennyiben a fellépés szükséges a cél eléréséhez és arányos az
elérendő céllal.15 Ebben az esetben a fellépés mértéke túlzottan nagy volt, a szakszervezet nem
a legmegfelelőbb megoldást választotta a munkavállalók érdekének védelmére. A fellépés túlzó
mértéke miatt pedig nem igazolható a közrendi klauzulával. A Bíróság szerint enyhébb
intézkedésekkel is célt érhetett volna tárgyalások útján a szakszervezet, nem lett volna szükség
olyan drasztikus eszközökre, mint a bojkott, mellyel a szakszervezet mondhatni túllőtt a célon.
Tisztán látható, hogy abszolút piaci szabadságok érvényesülése áll szemben a szakszervezetek
kollektív fellépéshez való jogával, mely jelen esetben akadályt jelent a szabadságok
érvényesülése tekintetében. Itt merül fel az a kérdés, hogy a kollektív fellépéshez való jog
alapvető jog-e, mert amennyiben igen, így két “azonos súlyú” jog áll egymással szemben. Tehát
kérdésként merült fel a kollektív fellépés alapjogi “minősége” valamint, hogy közrendi
érdekként oltalmazható-e a kollektív fellépés joga, (amennyiben az alapvető jog). Ehhez
kapcsolódóan pedig kérdés volt, hogy a Szerződések értelmében a piaci szabadságok alól
kivételt jelentő közérdek-védelmi klauzula hatálya alá esik-e a munkavállalók védelme? Tehát
a munkavállalók érdekének védelme tekinthető-e olyan közérdeknek, amely kivételt képez a
piaci szabadságok követelménye alól? A közérdek ugyanis lehetővé teszi, hogy a
szolgáltatásnyújtás vagy a letelepedés szabadsága korlátok közt érvényesüljön az uniós jog
értelmében.
A Viking-ügyben az EuB első ízben mondta ki a kollektív fellépéshez és a sztrájkhoz való jog
alapjogi minőségét, mely igen jelentős állomás az alapjogok uniós fejlődése és elismerése
tekintetében, azonban (ennek ellenére) elsőbbséget biztosított döntésével az alapvető piaci
szabadságoknak és kimondta, hogy ilyen módon nem korlátozhatóak a szabadságok.16 Az ügy
jelentősége alapjogi szempontból talán az, hogy a Bíróság szigorú feltételeket fűzött a kollektív
fellépés arányosságához.
A Viking-ügyben a Bíróság kimondta tehát, hogy a hajók lajstromozására megállapított
feltételek nem képezhetik akadályát a letelepedés szabadságának. Márpedig az FSU által
kilátásba helyezett kollektív fellépés eredményeként a Viking Line számára kevésbé vonzó, sőt
értelmetlen a szabad letelepedéshez való jogának a gyakorlása, mivel az meggátolja a Viking
Line-t, valamint annak észtországi leányvállalatát abban, hogy a fogadó tagállamban
ugyanolyan bánásmódban részesüljön, mint az ezen államban székhellyel rendelkező többi
gazdasági szereplő. Ez súlyosan sérti az uniós jogot, hiszen a piaci szabadságok egyik alapvető
lényege abban áll, hogy más tagállamban ugyanolyan szabadon szolgáltathatnak és
telepedhetnek le, mint a saját tagállamukban.17 Másrészt az ITF kollektív fellépését – amely
C-438/5. sz. ítélet, 61. par., 66. pont
C-438/5. ítélet, 75. par.
16
Reingard Zimmer (2011): im.
17
Erről lásd részletesebben a www.bruxinfo.hu uniós jogi hírportál vonatkozó híreit.
14
15
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elsősorban arra irányult, hogy megakadályozza, hogy a hajótulajdonosok a hajók tényleges
tulajdonosainak állampolgársága szerintitől különböző államban lajstromoztassák a hajóikat –
olyannak kell tekinteni, amely legalábbis természeténél fogva korlátozza a Viking Line-t a
letelepedési szabadsághoz való jogának gyakorlásában. Ezek a korlátozások kizárólag akkor
engedhetők meg, ha olyan jogos célt szolgálnak, mint a munkavállalók védelme. A kérdést
előterjesztő bíróságra hárul annak vizsgálata, hogy jelen esetben az FSU és az ITF által
kezdeményezett kollektív fellépés útján elérni kívánt célok a munkavállalók védelmére
vonatkoztak-e. Amennyiben igen, akkor pedig előtérbe kerül a szükségesség és arányosság
tesztje, mely során vizsgálni kell, hogy alkalmas-e az eszköz a munkavállalók érdekének
védelmére, avagy sem. Ezen a teszten elbukott jelen esetben az FSU és az ITF fellépése annak
túlzó mértékére tekintettel, mely sérti az arányosság elvét.
3.2 A Laval-ügy tényállása és az ítélet főbb pontjai
A Laval Ltd. lett építőipari vállalat alvállalkozói megállapodást kötött egy vaxholmi
(Svédország) iskola megépítésére, azonban az arra a régióra érvényes, svéd kollektív
szerződésekben rögzített minimábérnél kisebb fizetésekkel kezdte el felhúzni az épületet. A
svéd építőipari szakszervezet (Byggnads) tárgyalásokat kezdett a Laval Ltd.-vel a svéd kollektív
szerződések megkötése érdekében, azonban Laval szeretett volna hasznot szerezni a lett
munkaerő kiszervezésével (lényegesen kisebb a lett bérezés mértéke, mint a svéd), ezért a lett
szakszervezettel kötött kollektív szerződést, melyre az ún. Posting Directive18 értelében volt
lehetősége. Erre adott válaszként a Byggnads blokád alá vonta az építkezés helyszínét, mely
kollektív fellépéshez később társult a többi svéd ipari szakszervezet is. Ennek a szociális
dömping elleni kollektív védekezésnek a jelentőségét valamennyi ipari szektorban működő
szakszervezet érezte, hiszen a komplett svéd munkaerő-piacot veszélyeztette az olcsó munkaerő
beáramlása, ezzel a svéd munkaerő alkalmazásának háttérbe szorulása. A többi szakszervezet
szimpátia-tiltakozásával nemzeti mértéket öltött a fellépés, melynek következtében nem maradt
olyan vállalkozó Svédországban, aki szerződött volna a lett társasággal. A munkálatok
meghiúsultak, az építkezésre létrehozott Baltic Bygg nevű svéd vállalat csődbe ment, a lett
dolgozók elveszítették az állásukat.
A Laval Ltd. ezt követően beperelte a szakszervezeteket egy svéd bíróságon, amely előzetes
döntéshozatali kérelemmel fordult az Európai Bírósághoz. Kérdései a szakszervezeti fellépés
munkavállalók és szolgáltatásnyújtás szabadságának szabályaival szembeni jogszerűségére
keresték a választ többek között.
A probléma magját a Laval-ügyben két uniós alapelv ütközése jelenti. Egyrészt az EUSz
kimondja, hogy „tilos az Unión belüli szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó minden
korlátozás a tagállamok olyan állampolgárai tekintetében, akik az Uniónak nem abban a
tagállamában letelepedettek, mint a szolgáltatást igénybe vevő személy”. Másrészt viszont az
Alapvető Jogok Chartája azt szögezi le, hogy „a munkavállalóknak és a munkaadóknak,
illetőleg szervezeteiknek az uniós joggal, valamint a nemzeti jogszabályokkal és gyakorlattal
összhangban joguk van arra, hogy megfelelő szinten kollektív tárgyalásokat folytassanak és

18
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kollektív szerződéseket kössenek, valamint hogy érdek ütközés esetén érdekeik védelmében
együttesen lépjenek fel, a sztrájkot is beleértve.”19
Az ügyet érdekesebbé teszi, hogy Svédországban a munkások 73%-a szakszervezetekbe
tömörült, melyhez hozzá adódnak az egyéni munkaszerződésekkel foglalkoztatott munkások,
akiknek a szerződése tartalmaz kollektív jogokat is, így a svéd munkások csaknem 90%-a
szakszervezetileg érintett, mely a kollektív fellépéshez való jognak (mint alapvető jognak)
különösen nagy jelentőséget tulajdonít. Ennek megfelelően a kollektív szerződések jelentősége
is nagy Svédországban, a munkaadók jelentős része megállapodik az illetékes
szakszervezetekkel esetről esetre a kollektív szerződések tartalmát illetően. A Lex Britannia
elfogadásával a svéd jogalkotó teljes mértékben támogatta ezt a gyakorlatot. Tekintve a
szakszervezetek nagy számát Svédországban, Koch szerint ez tekinthető a svéd módszernek a
kollektív szerződések általánosan kötelező erejűvé tételére.20
Az ipari fellépés a svéd jog értelmében jogszerű volt, mert a “békés megoldásokat”, mint a
tárgyalás például, csupán azon a kollektív szerződések esetén követeli meg, melyek a svéd jog
tárgyát képezik.21 Mivel lett szakszervezettel, lett munkásokat illetően kötött egy lett vállalkozó
kollektív szerződést Svédországban, mellyel hatással volt a svéd munkavállalók érdekeire, ezért
a svéd szakszervezetek jogosan kezdtek tárgyalásokat, majd léptek fel kollektíven a svéd jog
értelmében.
Az EuB vizsgálja a fellépés arányosságát, miután szükségessége az előző bekezdés értelmében
igazolhatónak bizonyult. Ahogyan a Viking-ügyben láthattuk, a munkavállalói érdekek
(következetesen) olyan „közérdeket képviselnek, mely elméletileg lehetővé teszi az alapvető
szabadságok korlátozását”22. Ennek ellenére a Bíróság szerint az építkezés helyszínének
szakszervezetek általi blokád alá vétele nem igazolható sem a Posting Directive, sem pedig a
munkavállalói érdekekre történő hivatkozással. Jelen esetben tehát „túllőttek a célon” a
szakszervezetek – csakúgy, ahogyan az előbb vizsgált esetben, fellépésük tehát szükséges, ám
nem arányos elérendő céljukkal.
Az EuB górcső alá vette a Posting Directive svéd parlament általi átültetését is, mely lehetővé
teszi, hogy a szakszervezetek minimum béreket állapítsanak meg a kollektív szerződésekben,
ennek ellenére a szerződések a teljes bérek skáláját tartalmazza és nem a minimális értékeket.
Ez az EuB szerint sérti az irányelvet és nincs összhangban az uniós joggal. Ezekre az érvekre
tekintettel a Bíróság kimondta, hogy a teljes svéd ipari kapcsolatrendszer össze nem
egyeztethető az uniós joggal.23
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4 Következtetések: az ügyek tanulságai és hatásai
Az elemzett ügyekben hozott uniós döntések hatását tekintve elmondható, hogy tagállamonként
eltérő reakciókat és következményeket generáltak, azonban levonhatóak közös tanulságok
uniós szinten. Ezen következtetéseket érdemes levonni és az ítéletek hatásait elemezni,
véleményem szerint két aspektusban. Az egyik aspektus az európai munkaerő-piacra gyakorolt
hatását vizsgálja a döntéseknek, a másik pedig a szakszervezetek jövőbeni fellépésére és a
kollektív jogok érvényesülésére, érvényesíthetőségére vonatkozó hatásukat.
Az európai munkaerő-piacot alapvetően is nagymértékben meghatározza az, hogy a korábbi és
az újabb tagállamok gazdasági fejlettségének eltérősége miatt a régebbi tagállamok vonzóbb
munkaerő-piaci perspektívákkal rendelkeznek, mint az újonnan csatlakozók. Ennek
megfelelően egyfajta migráció mindig is megfigyelhető volt az újabban csatlakozó országokból
indulva. Ez a folyamat az 1986-os portugál-spanyol bővítéssel kezdett növekedni, majd az
egyre nagyobb mértékű tagállam-bővítésekkel az egyensúly „megborult”. A legjobban talán a
2004-es bővítés ingatta meg a korábbi államok munkaerő-piacát, hiszen a bővítés „célja a
kontinens újraegyesítése volt a berlini fal leomlását és a Szovjetunió bukását követően, mely
bővítést az Európai Tanács 1997. decemberi ülésén indították el”.24 Ezen kontinentális
újraegységesítés az EU szintjén egyfajta „szakadást” jelentett, mivel ezáltal a gazdasági
fejlődés és modernizáció Unió által támogatott talajára lépő újonnan csatlakozó tíz állam
(Ciprus, Cseh Köztársaság, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Málta,
Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia) elárasztotta szerencse-próbáló fiatal munkaerővel a
korábbi tagállamokat. Ez pedig még a legstabilabb gazdaságú tagállamokban is érzékelhető
társadalmi feszültséget jelentett. A nyugat-európai bérek és az újabban csatlakozó államok bérei
közti hézag uniós szinten is feszültséget jelent, hiszen egy gazdasági közösségként, egyenrangú,
azonos jogokkal rendelkező félként nehezen elfogadható, hogy ugyanazért a munkáért nem jár
és nem is járhat uniós szinten egyenlő bérezés. Ez a követelmény maximum tagállami szinten
működhet, ahol azonos gazdasági feltételek között működnek a gazdasági és munkaerő-piaci
szereplők. Összességében elmondható ezen folyamat tükrében, hogy a fiatal, nyelveket ismerő
munkaerő számára vonzó perspektíva lehet más uniós államban munkát vállalni, mely folyamat
tömeges jelenséggé formálódva megvalósítja a szociális dömpinget, mely viszont már
problémákat és feszültséget generál uniós szinten is. Véleményem szerint először erre a
jelenségre kellett volna reagálnia az Európai Uniónak szupranacionális szinten méghozzá a
magánjog bizonyos területeinek egységesítésével és az újonnan csatlakozók munkaerőpiacának erősítésével, vonzóbbá tételével, felzárkóztatásával. Ez nem történt meg, így az
ítéletek csupán utólagos tűzoltásként megjelenő tagállami reakciókra tudtak válaszokat adni,
mely reakciókat az uniós jog érvényesülése és a belső piaci szabadságok elsőbbségére
tekintettel jogsértőnek, szükségesnek azonban aránytalannak minősítettek. A problémát
azonban az ítéletek nem oldották meg, ellenben feszültséget gerjesztettek azokban a
tagállamokban, ahol korábban a belső piaci szabadságok a legnagyobb örömmel üdvözöltettek.
Svédországban és Finnországban továbbra sem oldódott meg a szociális dömping elleni jogos
belső védelem kérdése. Csupán extra követelményeket tudnak munkahelyi alkalmassági
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követelményként előírni annak érdekében, hogy saját munkavállalóik előnyt élvezzenek, vagy
épp a vendég munkaerő ne élvezzen pozitív diszkriminációt a hazai munkavállalókkal szemben.
Ennek egyik gyakori megvalósítása úgy történik, hogy finn nyelvtudást írnak elő munkakörök
betöltéséhez, ahol a munkakör ellátása ezt szükségessé teszi. Ez egy külföldi részére extra
követelményként jelenik meg, mely akár szigorúan vizsgálva a közvetett diszkriminációt is
jelentheti, azonban a tagállamok ezt nagyon „okosan” lezárják ezt a kérdéskört.
Tulajdonképpen a nyelvtudás megkövetelése nem tűnik aránytalanul szigorú intézkedésnek,
főleg, hogy alkalmassági előírásokat minden munkakör betöltési feltételeként elő lehet írni,
amennyiben az valamennyi uniós polgár esetében ugyanazt a követelmény-rendszert állítja fel,
tehát amennyiben az mentes bárminemű diszkriminációtól.
Az ítéletek szakszervezetekre gyakorolt hatása tagállamonként eltérő, ahogyan a munkaerőpiaci hatásuk is. Világosan látható, hogy a szakszervezetek fellépése szükségesnek, ám
aránytalannak és túlzott mértékűnek minősült az EuB szerint, ezért a jövőben ez jelentheti a
szakszervezetek fellépéseibe vetett bizalom gyengülését, elhalványulását, ezáltal a
szakszervezetek intézményének gyengülését, szerepük csökkenését. A szakszervezetek „kezei
kötöttek” bizonyos kollektív fellépéseket tekintve. A finn tengerészek kérésére tett nemzetközi
fellépés, mely ellehetetlenítette a letelepedés és szolgáltatásnyújtás szabadságának gyakorlását
aránytalan fellépés volt, azonban a finn munkavállalók érdekeit védte. Viszont mivel a
nemzetközi ITF szövetség fellépése hiúsult meg, ezért ez nemzetközi szinten is gyengítheti a
szakszervezeti szövetségbe vetett munkavállalói bizalmat.
Továbbá a jövőben a szakszervezetek valószínűleg többször is mérlegelnek majd, mielőtt
fellépnek bármilyen formában is, ez pedig időveszteséget eredményezhet a munkavállalói
érdekek érvényesítésében. Az idő múlása pedig gyakran a jogok érvényesítését nehezíti meg,
más esetekben pedig jogvesztéssel is járhat. Ez hosszútávon azt is jelentheti, hogy az uniós jog
szupranacionalitása a szakszervezetek létjogosultságát, szükségességét kérdőjelezheti meg,
hiszen a jogvitákban egyre kisebb szerepet tudnak gyakorolni ezen szervezetek. A kollektív
szerződések tartalmát illetően pedig uniós sztenderdekre lehet szükség.
Az EuB szigorú feltételeket összesített a tekintetben, hogy a tagállami bíróságoknak hogyan
kell a jövőben értelmeznie a sztrájkjogot, mikor igazolható, arányos, szükséges és elfogadható.
Mikor tekinthető a célja legitimnek, mit jelent a közérdek minden értéket felülírhatósága és mi
az, ami már nem tartozik ezen fogalmak tartalmi elemei közé. Amennyiben a közérdek
megköveteli, hogyan léphetnek fel a szakszervezetek és mi az, ami ennek a keretében már nem
tehető meg. A Bíróság viszonylag következetesen alkalmazza az arányosság tesztet, azonban
esetenként eltérő ennek az arányosságnak az elfogadhatósága a fentebb elemzett szempontokra
tekintettel.25 Problémát jelenthet Reingard Zimmer szerint az is, hogy ezen ítéletekben adott
arányossági kritériumok szigorúbb arányossági követelményeket támasztanak több tagállam
alkotmányos szabályaiban foglaltaknál. Zimmer szerint a német rendszer példának okáért nem
követel meg EuB által jelen ítéletekben megkövetelt feltételeket és a szakszervezeteknek is van

Erről lásd bővebben Bercusson (2007): The trade union movement and the European Union: Judgement Day.,
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egyfajta szabadságuk, mérlegelési lehetőségük. Zwanziger szerint csupán a nyilvánvalóan
aránytalan kollektív fellépések tiltottak.26
Összességében véleményem szerint elmondható, hogy az ítéletek nem oldották meg a szociális
dömping által generált problémákat, ellenben gyengítették a szakszervezetek jövőbeli fellépési
lehetőségeibe vetett bizalmat, ezáltal a tradicionális intézmény kiüresedéséhez vezető
szempontokat erősítették.
Következtetésként fogalmazható meg az is, hogy ugyan a kollektív fellépéshez való jogot
alapjogi szintre emelte az EuB, azonban annak gyakorlati érvényesülését akadályozta a
szakszervezetek fellépéseinek korlátok közé szorításával.
Több szerző azzal támadja az Európai Bíróságot, hogy politikai-gazdasági szempontok alapján
hozott döntést alapvető szociális jogokat érintő kérdésekben, mert a belső piaci szabadságok
korlátozhatóságát szigorú feltételek közé szorította és ez az elemzett esetekben az uniós
szabadságok előnyét szolgálta a tagállami döntéshozatal során. Ez pedig hosszútávon sem
kedvez a kollektív jogoknak a gazdasági szabadságokkal szemben.
Személy szerint úgy gondolom, hogy az egyre kiteljesülő integráció és harmonizáció ellenére
az EU alapvetően még mindig egy gazdasági unió, melyben a további integrációs szempontok
háttérbe szorulnak kollízió esetén. Ezen állításom az EuB jelen ítéletei is alátámasztják, hiszen
az EuB is az uniós gazdasági tényezőknek biztosít előnyt ítéleteivel és jogértelmezési
gyakorlatának gyarapításával.
Hosszú távon megoldást jelenthez egy szociális kérdések mentén egységesített Európai Unió
megteremtése, mely Szociális Európa megteremtését jelentené. A munkavállalók szabad
mozgása megkövetelné a szociális kérdések egységesítését az EU-ban, amennyiben azt
szeretnénk, hogy a tagállami munkavállalók érdeke és a szabad mozgás joga egyaránt
érvényesülhessen. Ez viszont a magánjogi szabályok egy részének harmonizációját igényelné,
melyről hallani sem akarnak a tagállamok. A szubszidiaritás elvére és a tagállami hatáskörökre
hivatkozással elutasítják ezen kezdeményezéseket, pedig elképzelhető, hogy gazdasági
érdekekre korszerű jogszabályi megoldásokkal, harmonizációval lehetne megfelelően reagálni.
A Szociális Európa megteremtése még várat magára, hiszen rengeteg előfeltételnek kellene
még teljesülnie és jelenleg a migrációs helyzet is hozzáad a kérdéshez egy extra körülményt,
de a kezdeményezéseket érdemes nyitott szemlélettel fogadni. Amíg nincs egység a
sokféleségben, addig az elemzett esetekhez hasonló ügyek újra és újra megjelennek majd.

Zwanziger B. (2009): Nationale Koalitionsfreiheit vs. Europäische Grundfreiheiten – aus deutscher Sicht., RdA,
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Elemzett EuB ítéletek:
1. C-438/05. sz., The International Transport Workers’ Federation (ITWF) and the
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2. Seamen’s Union (FSU) versus Viking Line ABP and OU Viking Line Eesti, HL C 60/16
(2006.03.11.)
3. C-341/5. sz. ügy, ítélet
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CERTAIN ISSUES OF INTERNATIONAL TRANSFER OF PERSONAL DATA
WITH SPECIAL ATTENTION TO THE CONCEPT OF BCR
dr. Bianka Maksó
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Abstract
Considering the legal requirements of international data transfer, especially when the targeted
country is not a member of the European Economic Area (hereinafter EEA), data controllers
must face several challenges to take in order to fulfil the requirements both at EU level and
domestic level. At this conference my aim is provide a brief but complex summary of the legal
surrounding of the transfer of personal data to third countries at EU level in parallel with the
Hungarian statutory background from the view of harmonisation.
As a comprehensive reform at EU level was proposed in the field of data protection2 back in
2012 many changes can be noticed by examining the draft of the so-called General Data
Protection Regulation which is in its third reading before the EU lawmakers. 3 A few of the
major changes can be identified among the rules of data transfer. The draft, reflecting the
spreading practise and needs of multinational companies, implement the concept of Binding
Corporate Rules (hereinafter: BCR). As a new legal tool it provides a legal base for ensuring
adequate level of protection when firms transfer data from the territory of the EEA to third
countries which do not ensure the adequate level of protection. The Hungarian law maker
realising these needs enacted this summer the BCR and created the procedural rules for its
authorisation as well. Having this brand new legal institution in our domestic law we have to
examine other states’ good practices. At this conference I hope that I may start a conversation
upon data protection with other young researchers who have experience in this field even about
BCRs.
In our information society4 personal data stored, controlled and transferred by multinational
companies determine part of our identity and profile. That is why it is important to pay attention
to their protection. Hungary has always had an exemplarily developed and sophisticated data
1

This research was (partially) carried out in the framework of the Center of Excellence of Mechatronics and
Logistics at the University of Miskolc.
2
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/index_en.htm [date of download: 2/11/2015]
3
http://eur-lex.europa.eu/procedure/HU/2012_11?qid=1429774886845&rid=1 [date of download: 2/11/2015]
4
MAJTÉNYI László: Az információs szabadságok, adatvédelemés a közérdekű adatok nyilvánossága,
Budapest,2006, Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. 39. p.
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protection regulation complying with EU and international standards. Data protection has been
regulated by the Directive 95/46/EC. The entry into force of the new Regulation5 will change
the obligations and rights of the states, including Hungary and the candidate states as well.
Keywords: data protection, international data transfer, binding corporate rules,

1 Introductory ideas
How important is it for you to have the statutory rights and protection over your personal data
at least at the level of your home country regardless in which country and under which
jurisdiction the service, e.g. cloud service, web shopping or direct marketing service is
provided? According to the latest survey performed in the first quarter of 2015 by Eurostat
nearly nine out of ten i.e. 89 % of the participant considered it important to have the same
protection over their personal data even if they are controlled or transferred abroad. It is
disappointing to mention also that a small amount of 7 % of the interviewed persons, marked

with orange and red, still deem data protection an unimportant issue, although we provide huge
amount of our personal data day-by-day increasing the risk of profiling or data theft.
Figure 1: Diagram of survay on data protection6

5

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_11_en.pdf [last date of download:
10/1/2016]
6
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/files/factsheets/factsheet_data_protection_eurobarometer_240615_en.pdf
[date
of
download:
2/1/2016] or see https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/71 [3/2/2016]

154

II. Fiatalok EUrópában Konferencia
Pécs, 2015. november 13-14.
Sopianae Kulturális Egyesület
Konferencia kötet

Regarding that in our information society personal data is provided and made available mostly
via the internet,7 controlled electronically and may transferred in many different countries in a
minute the legal surrounding have to face several challenges, firstly with jurisdictional issues
and the problems of territorial and personal scope to provide effective protection over them.
Especially the regulation of transfer of personal data to third countries from EU member states
can be considered as an extraterritorial jurisdictional regime. 8 Extraterritoriality is interpreted
in a sense that the EU data protection requirements are not extraterritorial in scope literally but
have extraterritorial effect so that they put a burden of action of providing the adequate level
of protection on data controllers. To find out what the requirements of adequate level really
means, how can it be provided and why it is necessary to take into consideration, a brief
examination of EU and domestic legal surrounding is essential.
2 The most significant steps and tendencies of development
The issue of regulation of data protection dates back to the 1980’s when the OECD published
its recommendation9 on principles of data transfer. It declares that in parallel with technological
development the free transfer of personal data shall be supported and any limitations shall be
avoided. However it also highlights that different standards of protection can be created while
a continuous and safe transfer needs to be achieved.
2.1 In the beginning
In the beginning of the 1990’s the next generation of data protection regulation was essential
to create. Besides the paper based state registers private registers, private data controllers and
automatized data processing also urged the modification of the laws in effect. The data subject
entitled to certain rights was put in the focus of the regulations and most of the national
lawmakers established state supervision over private data processing. The Directive 95/46/EC
of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of
individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such
data (hereinafter: Directive) was enacted at EU level, our domestic act - Act LXIII. of 1992 on
data protection and freedom of information - was approved in 1992. Further sectorial rules have
come into effect since then, reacting to the growing need of protection e.g. in the field banking
and electronic communication. In line with economic growth and deeper integration EU
member states – including Hungary –, deriving from the member state status, had to harmonize
their data protection regulation so they finally strengthen the cooperation and support the
existence of the freedoms of the EU.

It is worth highlighting that as the EU legal surrounding does not define the expression of ‘transfer to third
country’ it was essential to interpret it in different scenarios. Publication on the internet that allows the subsequent
transmission of the data to anyone who connects to the internet when not only the connect to the internet but also
personal seeking actions are necessary to consult those pages which containing such personal data cannot deemed
transfer to third country. C-101/1. Judgment of the Court of 6 November 2003. Criminal proceedings against Bodil
Lindqvist, EBHT 2003., I- 12971. p See especially at point 56.; 59; 60.
8
KUNER, Christopher: Extraterritoriality and Regulation of International Data Transfersin EU Data Protection
Law, University of Cambridge Faculty of Law Research Paper No. 49/2015, Cambridge, 2015
9
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/15590228.pdf[ lastdate of download: 2/1/2016]
7
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2.2 Time of reforms
Nowadays data protection legal surrounding has been facing major reforms again. The domestic
law maker enacted The Act CXII of 2011 on Information Self-determination and Freedom of
Information (hereinafter: Privacy Act) which fully complies with the Directive. What is more
the domestic act even exceeds the Directive in some points e.g. in the subject of binding
corporate rules which came into effect on 1st October 2015 in Hungary.
As a comprehensive reform at EU level was proposed in the field of data protection10 back in
2012, for today “an agreement was found […] following the final negotiations”11 among the
ministers of justice of the member states of the EU about the draft of the new General Data
Protection Regulation12 (hereinafter: Draft Regulation). Concerning that the tendency of
regulatory action is turning into its fourth generation several changes can be detected. Firstly
data controllers has been put in the focus of obligations and rights. Shifting the emphasis from
the data subject onto the data controller is indicated in the principal that self- and co-regulation
of data controllers is highly supported. As several rights of the data subject seemed to be
ineffective and rarely exercised, the data controller will be obliged to ensure protection. In
addition new challenges has been raised as web2 services, social media forums, cloud services.
The every-day usage of smart devices and the internet have generated complex issues of data
protection,13 profiling and user identification.14
3

Legal surrounding and the issue of the adequate level of protection

3.1 Regulation of the EU’s primary and secondary sources of law
As the Treaty of Lisbon gives legal effect to the Charter of Fundamental Rights the issue of
privacy protection has been enhanced to the level of primary source of law. Furthermore Article
16 of Treaty on the Functioning of the European Union declares the right to the protection of
personal data. The Directive implemented by all member states deals with international data
transfer in Article 25 and 26 which can be separated into three parts.
First, Article 25 declares default rules: transfer may take place only if the third country in
question ensures an adequate level of protection.

10

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/index_en.htm [date of download: 2/11/2015]
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6321_en.htm [date of download: 26/2/2016]
12
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_11_en.pdf (date of download:
25/9/2015)
13
For further details of the development of the regulation see: SZŐKE, GergelyLászló: Az európai adatvédelmi
jog megújítása – Tendenciák és lehetőségek az önszabályozás területén, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft,
Budapest, 2015
14
New ways of a graph based user identification is on the basis of blueprint network the motif in the graph. For
further details see: DOBOS Sándor, KOVÁCS Attila: Challenges of enterprise policy compliance with smartphone
enablement or an alternative solution based on behaviour-based user identification, Hungarian Journal of Industry
and Chemistry, Veszprém Vol. 42(2) pp. 79–84 (2014)
11
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Second, Article 26 states derogations for cases in which the third country does not provide
adequate level of protection, but personal data still can be transferred: i) the data subject has
given his consent unambiguously to the proposed transfer; or ii) the transfer is necessary for
the performance of a contract between the data subject and the controller or between the
controller and the third party in the interest of the data subject; or iii) the transfer is legally
required on important public interest grounds, or for exercise or defence of legal claims;; or iii)
necessary in order to protect the vital interests of the data subject; or iv) the transfer is made
from a register intended to provide information to the public and which is open to consultation
to the extent that the statutory conditions laid down.
Third, other ways of ensuring adequate level is enacted – using contractual clauses created by
the Commission.15
3.2 Hungarian statutory regulation
Domestic Privacy Act Article 8 para. (4) states, that the transfer of data to EEA member states
shall be considered as if the transmission took place within the territory of Hungary. The criteria
of personal data transfer to third countries is also declared in the same section. Personal data
may be transmitted to third countries by a data controller if:
- the data subject has given his informed and explicit consent, generally in written form, being
informed about the fact of the transfer and the targeted country; or
- other basic legal grounds are fulfilled stated in Article 5 and 6 in addition that the adequate
level of protection of personal data is ensured it the third country.
3.3 The issue of adequacy
The adequacy of the level of protection is not determined in any of legal sources. The level of
protection afforded by a third country shall be assessed in the light of all the circumstances
surrounding a data transfer, particular consideration shall be given to:
- the nature of the data,
- the purpose and
- duration of the proposed processing operations,
- the country of origin and
- country of final destination,
15

Between data controllers and data processors: 2010/87/: Commission Decision of 5 February 2010 on standard
contractual clauses for the transfer of personal data to processors established in third countries under Directive
95/46/EC of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2010) 593) (Text with EEA
relevance) OJ L 39, 12.2.2010, p. 5–18, Betweendata controllers: 2001/497/EC: Commission Decision of 15 June
2001 on standard contractual clauses for the transfer of personal data to third countries, under Directive 95/46/EC
(Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 1539) OJ L 181, 4.7.2001, p. 19– and
2004/915/EC: Commission Decision of 27 December 2004 amending Decision 2001/497/EC as regards the
introduction of an alternative set of standard contractual clauses for the transfer of personal data to third countries
(notified under document number C(2004) 5271)Text with EEA relevance OJ L 385, 29.12.2004, p. 74–84
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- general and sectorial rule of law in force in the third country in question and
- security measures which are complied with in that country.
Some further element has been added by the Curia in the judgement of C-362/14 in points 73
and 74. The judgement states that a third country cannot be required to ensure a level of
protection identical to that guaranteed in the EU legal order but it “must be understood as
requiring the third country in fact to ensure, by reason of its domestic law or its international
commitments, a level of protection of fundamental rights and freedoms that is essentially
equivalent to that guaranteed within the European Union by virtue of Directive 95/46 read in
the light of the Charter”. The means may differ but must prove, in practice, effective in order to
ensure protection essentially equivalent to that guaranteed within the EU.
According to the Privacy Act this level can be provided by a) bilateral or multilateral
international agreements of countries in question in which the members regulate the rights of
the data subject and the independent supervision of data control and process or b) EU
Resolutions taken by the Commission during its comitology procedures pursuant to Article 31
of the Directive;16 c) applying Binding Corporate Rules by the data controller.17
According to the Draft Regulation which has passed its third reading18 the transfers of personal
data to a third country which does not ensure an adequate level of protection can be taken if the
following safeguards are provided:
- using BCR
- using standard model clauses created by the Commission of the EU
- bi/multilateral agreements
- using different types of model clauses adopted by the supervisory authority.
Pursuant to the Privacy Act derogations are enacted in Article 6 para. 2 - which are mostly the
same those declared in the Directive - and Article 8 para. 3. about sectorial transfers such in the
field of taxation, international legal aids and for other purposes determined by bi- and
multilateral agreements. It is worth highlighting that banking, financial, e-commerce and
criminal personal data transfers are regulated in other binding EU Directives and Regulations.
4 About the BCR
4.1 Concepts of BCR
BCR stands for binding corporate rules (hereinafter: BCR). The prior aim of creating a BCR is
to make a single but complex system of rules which results in a sort of a code of conduct at a
multinational company to comply with the legal requirements of international data transfers to
16

Commission decisions on the adequacy of the protection of personal data in third countries are taken by
comitology
processes.
See
the
list
of
the
countries:
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/document/international-transfers/adequacy/ (date of download: 9th July 2015)
17
Cameintoeffect: 1st October 2015
18
http://eur-lex.europa.eu/procedure/HU/2012_11?qid=1429774886845&rid=1
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ensure the adequate level of protection. BCR is designed for companies to make legal ground
for their international data transfers among the members of their holding. BCR is an option for
the above mentioned model clauses in connection with the adequate level of protection. The
biggest advantage of BCR is that it is a flexible tool suitable for all structural models while it
complies with all national and EU laws. Reflecting BCR’s effects, it can be deemed as a tool
for exporting EU data protection rules as the rules of BCR shall be applicable at companies
which are registered in third countries as well. However some experts argue its effectiveness
claiming that BCR lacking enforceable and effective rules are just ‘paper tigers’19
According to para. 85. of the preamble of the Draft Regulation BCR shall include essential
principles and enforceable rights to ensure appropriate safeguards in case of transfer of different
types of personal data. Article 4 para. 17. provides a definition of BCR: it means data protection
policies which are obligatory for processors or controllers established in the territory of the EU
in case of data transfers to a controller or processor in one or more third countries within a
group of undertakings.
The domestic Privacy Act Article 3 point 25. which came into effect on 1st October 2015
declares the concept by a substantive explanatory definition: BCR is a bylaw of data protection,
approved by the members of the holding, which:
-

has binding force on the members of the holding,
regulates international data transfer among the members of the holding,
is used by the data controller or a group of controllers which are operating at least in
one EEA member state,
is applied as a unilateral commitment,
has to be authorized by the national data protection authority (hereinafter: NAIH).

According to the ministerial reasoning and the impact assessment of the modification these
conjunctive features of the legal frame follow the trend required by the EU legislator and the
needs of the business sector. Further interpretation, detailed content and formal explanation is
available in the Working Papers20 of the Article 29 Working Party.21
4.2 Findings about the domestic regulation of BCR
The examination of the parts of the concept enacted in the domestic Privacy Act indicates the
following findings:

19

BAKER, Roger K.: Offshore IT Outsourcing and the 8th Data Production Principle - Legal and Regulatory
Requirements - with Reference to Financial Services, International Journal of Law and Information Technology,
Vol. 14, Issue 1 (2006), pp. 1-27
20
WP 74, WP 108, WP 153, WP 154, WP 155, WP 176; WP 195 és a WP 204 http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/article-29/documentation/opinion-recommendation/index_en.htm [2/1/2016]
21
It is an independent committee working besides the EU Commission and was set up on the protection of
individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data. It is composed
of the chairmen of the national data protection authorities, Its Hungarian member is Dr. Attila Péterfalvi.
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- As the group of EU member states are not the same as EEA member states but the economic
integration requires the distinction the scope declared in the concept is well determined. The
need for reform of EU data protection rules derives from the fact that member states implement
the Directive differently.22 Although the high level of data protection shall be ensured while the
increasing intensity of cooperation implies the need of the free flow of personal data not just in
the territory of the EU or the EEA. That is the reason why the Commission supports to widen
the applicability of the EU rules on entities registered under other jurisdictions.23
- It is worth highlighting that BCR provides the adequate level of protection among the applying
members of the holding and its affiliates running in third countries but not the third country
itself. This fact raises further problems with the involvement of sub-processors in third
countries. Unless they are contracting with the commitment of the usage of the BCR, the
protection ensured by the rules of the BCR can be easily annulled taking the fact into
consideration that the third country may not provide the adequate level of protection.
- The authorizing procedure of the BCR, which is a validity requirement for applicability, has
became the new power of the NAIH. As this procedure significantly differs from a general
public administration procedure or other authorizing procedures, the NAIH has published its
guide for procedural steps, including the obligations of the client company, deadlines,
compulsory annexes and forms. The mutual recognition system, in which if one member state
authorize the BCR then all of the other countries taking part in mutual recognition have to deem
it the same without any further action, may make this lengthy24 and complicated procedure
easy.
- The client upon whose request the procedure begins can only be the data controller. It is
determined as I think that the data controller is the entity who is responsible for the processing
of the personal data. Furthermore, the processor is not necessarily the member of the holding
in which the BCR is created. However, the BCR is applicable in the frame of processing as
well. It is noticeable that EU law does not separate the concept of data processing and data
control.
- National law has primacy over the rules of BCR. BCR is a kind of a terms and conditions
among companies in this sense. If the national law in a third country prescribes stricter rules
than the BCR then the applicable rules are the national laws. It derives from the legal nature of
the BCR that it is useful - or necessary - to apply in third countries which do not provide the
adequate level of protection targeted by the international data transfer.

22

European Commission: Commission proposes a comprehensive reform of the data protection rules, 2012.01.25.
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm [10/11/2015]
23
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/factsheets/5_hu.pdf [10/1/2016]
24
The estimated duration of the lengths of an authorizing procedure by the UK data protection authority and the
commissioner (ICO) is approximately 12 months. This may not seem long if we take into consideration that other
national authorities have a whole month to recommend modifications of the draft BCR. Then they will examine
the modified version again until it is suitable for application under every jurisdiction of the stakeholder member
states.
ICO:
How
long
will
it
take
to
process
my
application?
http://www.ico.org.uk/for_organisations/data_protection/overseas/binding_corporate_rules [12/12/2013]
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- The nature of binding force includes two characteristics: internal and external effect. Internal
nature of binding force is a kind of complying obligation of the applying members of the
holding. In case of infringement internal sanctions e.g. dismissal, payment reduction, may be
imposed on employees or member companies. External nature of binding force is the
enforceability of the BCR by third persons or subjects of the BCR before court. In other words,
in jurisdictions in which unilateral commitments create binding and enforceable obligations
then the BCR shall be an actionable in case of any breach of its rules. The data controller has
to proffer a valid excuse to be exempted from liability.
5 Closing ideas
The above detailed findings imply that BCRs are not highly developed tools as approx. 60
companies25 are applying them nowadays so their effects in practise can partly be examined.
Some experts hold the view that BCRs cannot be implemented in the domestic legal system at
all.26 But this view may change easily. Point 106. of C-362/14.27 declares the Safe Harbour28
scheme invalid. As the next step for strengthening data protection policy of the EU the Curia
considered the requirements too soft which did not guarantee effective and real rights for data
subjects whose personal data was transferred to the USA. Maybe BCR will replace the decision
of the EU legislator and the companies will establish rules as private law legal tools including
data protection principles, rights and obligations to be entitled to transfer personal data lawfully
to the territory of the USA. Voluntary rules like co- or self-regulatory legal tools may improve
compliance and the level of data protection by its single nature.
From the view of legal harmonization the Draft Regulation plays a vital role. The Directive will
be replaced by a higher level of legal source. Regulations are legislative instruments of general
and direct application also with binding force in their entirety for every Member State without
demanding any national legislative measure. Member States will have no power to apply the
Regulation incompletely or transpose rules into their national legal system in this certain field.
Thus, the concept of BCR will be applicable without further national legislation – after fulfilling
the nationally established procedural rules of the authorization – in all member states once the
Regulation steps into effect.29 At this time there is not any proper answer for the question of
the effectiveness of BCR but its spreading usage - if it will happen – will show the results.

25

See the full list: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/binding-corporaterules/bcr_cooperation/index_en.htm [2/2/2016]
26
LIBER Ádám: New Data Protection Law in Hungary: Binding Corporate Rules and ’ad hoc’ contractual
arrangements
omitted
from
the
list
of
adequacy
instruments,
2011/09/12,
http://www.dataprivacy.hu/archives/730?lang=en
27
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?td=ALL&language=hu&jur=C,T,F&num=C-362/14. [10/10/2015]
28
HL L 215., 2000.8.25., 7—47. 2000/520/EC Commission Decision
29
Which happens two years after promulgation in the Official Journal.
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FELELŐSSÉG AZ EURÓPAI UNIÓBAN1
Tagállamok felelőssége az uniós jog megsértése miatt magánfeleknek okozott károkért
Dr. Oláh Miklós
Doktorandusz
Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola
miklospolah@gmail.com

Absztrakt
Az Európai Unió jogi keretek között működik: a jogi kereteket az elsődleges és másodlagos
jogforrások adják. Az utóbbiak azt jelentik, hogy az Európai Unió maga is rendelkezik
jogalkotói hatáskörrel, melynek keretében alkotott jogi aktusok érvényesülése – az elsődleges
jogforrások mellett – az Unió területén annak működésének az alapja. Ezt juttatja érvényre az
Európai Unióról szóló Szerződés 4. cikke (korábban az Európai Közösséget létrehozó
Szerződés 10. cikke), mely előírja az uniós jogszabályok betartásának kötelezettségét és az
uniós jog hatékony érvényesítésének kötelezettségét: ez az ún. „lojális (korábban közösségi)
hűség elve”, melynek alapján az Európai Bíróság döntése szerint a kormánytól független
szervnek felróható jogsértés is megalapozhatja a tagállam felelősségét.
Az uniós jog egyik felelősségi kérdésköre a tagállamok felelőssége az uniós jog megsértése
miatt (Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 258-259. cikk). Az uniós szabályok
megsértése az uniós integráció ellen hat (a közösséget éri sérelem), illetve az egyén jogai is
sérülhetnek (az egyént éri sérelem) A jogkövetés kikényszerítése elsősorban az Európai
Bizottság feladata, ugyanakkor bizonyos körben a tagállamok és az egyének is kaptak
felhatalmazást.
A terjedelmi korlátokra tekintettel dolgozatomban csupán ez utóbbi kérdéskört, tehát az
egyének által az uniós jog tagállam általi megsértése miatt követelhető kártérítés
érvényesíthetőségét kívánom bemutatni, választ adva olyan kérdésekre, mint hogy milyen
esetei vannak az uniós jog megsértésének, milyen körben lehetséges a tagállami
kötelezettségszegés ellen az arra jogosultaknak fellépni, milyen szabályok keretei között
történhet a fellépés, melyek a felelősség fennállásának feltételei illetve hogyan változott az
Európai Unió Bíróságának gyakorlata.
Kulcsszavak: tagállami bíróság, kártérítés, magánfél, uniós jogsértés, feltételek.

A terjedelmi korlátokra tekintettel az előadáson elhangzottakhoz képest dolgozatom témája a magánfelek
kártérítési ügyeire korlátozódik.
1
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Bevezetés
Az Európai Unióról szóló Szerződés [EUSz.] 4. cikke (korábban az Európai Közösséget
létrehozó Szerződés 10. cikke) előírja az uniós jogszabályok betartásának és az uniós jog
hatékony érvényesítésének kötelezettségét: ez az ún. „lojális hűség elve”, melynek alapján az
Európai Bíróság döntése3 szerint a kormánytól független szervnek felróható jogsértés is
megalapozhatja a tagállam felelősségét.
Az Európai Unió vonatkozásában többféle felelősségről beszélhetünk. Az egyik az Európai
Unió felelősségének kérdésköre az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés [EUMSz] 340.
alapján. A másik a tagállamok felelőssége az uniós jog megsértése miatt (EUMSz. 258-259.
cikk). Az uniós szabályok megsértése az uniós integráció ellen hat (a közösséget éri sérelem),
illetve az egyén jogai is sérülhetnek (az egyént éri sérelem). 2 A jogkövetés kikényszerítése
elsősorban az Európai Bizottság feladata, ugyanakkor bizonyos körben a tagállamok és az
egyének is kaptak felhatalmazást. A terjedelmi korlátokra tekintettel dolgozatomban csupán ez
utóbbi kérdéskört, tehát az egyének által az uniós jog tagállam általi megsértése miatt
követelhető kártérítés témáját kívánom bemutatni.
A jogorvoslatok közösségi egységesítése hiányában a Bíróság korai joggyakorlatában a
tagállami bíróságok autonómiáját és elsődleges felelősségét hangsúlyozta. Később a közösségi
jog hatékony érvényesülése és a hatékony jogvédelem, mint alapjog kaptak hangsúlyt. Míg az
esetjog bizonyos szálainak (különösen azok, ahol a Bíróság egy különösen lényeges uniós jogra
fókuszál, általában olyan jogra, melyet az uniós jog szab meg) kikényszeríthetősége speciális
nemzeti eljárásokat igényel, addig más ügyek továbbra is a nemzeti jogrendszerek elsődleges
felelősségét hangsúlyozzák, csupán az egyenértékűség és a hatékonyság elvének alárendelten.
Idővel a Bíróság részletes, mind a nemzeti, mind a közösségi (uniós) jogot szem előtt tartó,
kiegyensúlyozott gyakorlatot fejlesztett ki.3
A korábbi Szerződések nem szabályozták a jogorvoslatot. Ennek lehetséges oka, hogy a
tagállamok egy része és a Tanács nem kívánta a tagállami eljárásokat harmonizálni vagy akár
koordinálni, de oka lehet a feladat bonyolultsága és összetettsége is.4
Az Lisszaboni Szerződés után az EUSz. 19. cikk (1) bek. kifejezett előírást tartalmaz a
jogorvoslatra: „A tagállamok megteremtik azokat a jogorvoslati lehetőségeket, amelyek az
uniós jog által szabályozott területeken a hatékony jogvédelem biztosításához szükségesek.”
1 Az Európai Unió Bírósága
Az Európai Unió működése elképzelhetetlen jogi keretek nélkül. Az uniós (korábban
közösségi) jog egységes alkalmazása önálló intézmény, törvénykező fórum létét indokolja,

Blutman, L. (2013): Az Európai Unió joga a gyakorlatban. Második, átdolgozott kiadás. HVG-ORAC. 458. o.
Craig, P. – de Búrca, G. (2008): EU Law. Text, Cases, and Materials. Fourth Edition. Oxford University Press.
328. o.
4
Craig – de Búrca (2008): i.m.; 342. o.
2
3
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mely funkcióra a tagállamok az Európai Bíróságot hozták létre.5 Az uniós bíráskodás alapvető
céljai a közösségi jog hatékony érvényesülésének (effet utile elv) biztosítása6, az uniós jog
egységes érvényesülésének biztosítása a tagállamokban és az EU szerveinél7, bírói jogvédelem
nyújtása magánfelek részére a közösségi jogok tekintetében közösségi szinten, illetve a
tagállamokban, közösségi szintről.8
A Bíróság nagy jelentőségű az uniós jog érvényre juttatásában. Sőt, gyakran éri a Bíróságot a
vád, miszerint túllép a jogalkalmazói hatáskörén, kvázi jogalkotást végez, megszabva ezzel a
közösségi integrációs irányokat és feltételeket, befolyásolva az integrációs folyamatokat. Az
kétségen felül áll, hogy az uniós bírói fórum tartalmilag gyakran jogalkotást végez: a Bíróság
által kialakított egyes alapvető elvek az elsődleges jogforrásokból csak igen közvetett módon
vezethetők le. Erre példa a tagállam magánféllel szemben kártérítési felelőssége a közösségi
jog megsértése miatt.9
A „lojális hűség elve” alapján az Európai Bíróság döntése10 szerint a kormánytól független
szervnek felróható jogsértés is megalapozhatja a tagállam felelősségét. A tagállamok a nemzeti
bíróságaik útján is kötelesek az uniós jog hatékony érvényesülését biztosítani, mely az alábbi
kötelezettségeket jelenti:
 az uniós jog alkalmazásának kötelezettsége (a közvetlen hatály elve alapján);
 a tagállami jog uniós joggal összhangban való értelmezésének kötelezettsége (a
közvetlen hatály elve);
 kötelezettség az uniós joggal ellentétes belső jogszabály mellőzésére;
 kötelezettség megfelelő jogorvoslat biztosítására az uniós jogszabály belső jogrendben
nem megfelelően történő végrehajtása miatt;
 kötelezettség annak elkerülésére, hogy a tagállami bíróság az uniós bíróságok ítéleteivel
ellentétes döntést hozzon;

az előzetes döntésre irányuló előterjesztés kötelezettsége.11
Előfordulhat, hogy az uniós jog és a belső jog közötti kollízió nem szüntethető meg sem
értelmezéssel, sem a belső jogszabály alkalmazásának mellőzésével. Ilyen például a
közvetlenül nem hatályos irányelvi rendelkezés hibás vagy azzal ellentétes végrehajtása, illetve
a végrehajtás hiánya a belső jogban. Ezekben az esetekben nem feltétlenül talál jogorvoslatot
1989-ben a jelentős ügyteher csökkentése érdekében a közösségi bíráskodás kétszintűvé vált. Az Egységes
Európai Okmánnyal létrejött az Elsőfokú Bíróság, mely magkapta a Bíróság hatáskörének egy részét, elsőfokú
eljárás lefolytatására. A Nizzai Szerződés hatálybalépésével a közösségi bíráskodás háromszintűvé vált azzal, hogy
a Tanács egyhangú határozatával bírói különtanácsok hozhatóak létre az Elsőfokú Bíróság mellett. Az uniós
bíróságok együttes megnevezése Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: Bíróság).
6
9/70 Franz Grad v Finanzamt Traunstein [1970] ECR 0825, 5. pont
7
14/68 Walt Wilhelm és mások v Bundeskartellamt [1969] ECR 0001., 9. pont
8
69/69 SA Alcan Aluminium Raeren és mások v Bizottság [1970] ECR 0385, 4. pont. Blutman, L. (2004): EUjog működésben. Szeged, Bába Kiadó. 58-59. o.
9
Ld. C-6/90 és C-9/90 Andrea Francovich és Danila Bonifaci és társai v Olaszország [1991] ECR I-5357. Blutman,
L. (2003): Az előzetes döntéshozatal. EU-jog a tárgyalóteremben. Budapest, KJK Kerszöv Kft. 48-50. o.
10
77/69. Bizottság v Belgium [1970] ECR 0237. 25. pont, T-358/94. Compagnie nationale Air France v. Bizottság.
[1996] ECR-II-2109. 60. pont
11
Blutman (2003): i.m., 54-65. o.
5
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a belső jogban, akit joghátrány ér. A kérdésben a Bíróság a Francovich-ügyben12 foglalt állást.
A Bíróság szerint a tagállamnak általános kártérítési felelőssége van minden olyan veszteségért
és kárért, melyet a magánfélnek okoz a közösségi jogból eredő kötelezettsége, azaz az irányelv
végrehajtása hiányának megszegésével. Ebben az esetben a tagállam és bírósága köteles a
kártérítés lehetőségét biztosítani. Ez a jogorvoslat közvetlenül a közösségi jogból ered. A
tagállam kártérítési felelősségének feltételeit a Bíróság összhangba hozta a közösségi szervek
jogsértése esetén a Közösség kártérítését megalapozó feltételekkel (EUSz. 340. cikk, volt EKSzerződés 288. cikk). Ezen feltételek:
 a megsértett norma jogot biztosít a magánfélnek,
 a jog tartalma azonosítható a norma alapján,
 okozati összefüggés a jogsértés és a kár bekövetkezte között,
 a jogsértés kellően súlyos mértékű legyen.13
Az Európai Bíróság döntéseinek precedens jellegét az EUSz. 4. cikk (EK-Szerződés 10. cikke)
és az uniós jog hatékony érvényesítésének követelménye is megalapozza. A uniós bíróságok az
uniós jog értelmezésének végső fórumai. Ugyanakkor az Európai Bíróság sem mondta ki
kifejezetten döntéseinek erga omnes hatályát. Az uniós jog tagállami bíróságok általi
alkalmazása feltételezi a luxemburgi joggyakorlat nyomon követését.14
Ugyan a közösségi jog tagállami megsértése miatti kártérítési igényt a tagállami bíróságnak kell
elbírálnia a tagállami anyagi jog alapján, de mivel az Unió szerződésen kívül okozott kárát az
Európai Bíróság bírálja el és a tagállam kártérítési felelősségének feltételeit a Bíróság
összhangba hozta az uniós szervek jogsértése esetén az Unió kártérítését megalapozó
feltételekkel, így látható, hogy szoros összefüggés van a tagállami és az uniós bíróságok
gyakorlata között. Az EU-Szerződés 268. (korábban EKSz. 235.) cikke az EU Bíróságának
kizárólagos hatáskörébe utalja az Unió szerződésen kívüli felelősségével kapcsolatos perek
elbírálását. Az EU-Szerződés 272. cikke alapján a Bíróság (a 256. cikk alapján a Törvényszék)
hatáskörrel rendelkezik az Unió által vagy annak nevében kötött közjogi vagy magánjogi
szerződésekben foglalt választottbírósági kikötés alapján történő határozathozatalra. Ilyen
kikötés azonban csak akkor hatályos, ha a jogviszonyban az egyik fél uniós intézmény vagy
szerv, vagy az ő képviseletükben eljáró személy. Ezek hiányában a tagállami bíróságok
hatásköre a jogvita eldöntése.15
2 A tagállamok felelőssége az uniós jog megsértése miatt magánfél által elszenvedett
kárért
A lojális (korábban közösségi) hűség elve az elsődleges jog szintjén a tagállamokat az uniós
jog érvényre juttatására kényszeríti. Az Európai Bíróság ebből az elvből vezette le a

C-6/90 és C-9/90 Andrea Francovich és Danila Bonifaci és társai v Olaszország [1991] ECR I-5357.
Blutman (2003): i.m., 61-62. o.
14
Blutman (2003): i.m., 64-65. o.
15
Osztovits, A. (szerk.) (2011): Az Európai Unióról és az Európai Unió működéséről szóló szerződések
magyarázata 3. Budapest, CompLex Kft. 3032-3033. o.
12
13
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tagállamoknak az uniós jog megsértése miatti kártérítési felelősségét, melyet a Bíróság
joggyakorlatában folyamatosan fejlesztett ki és alakított tovább.16
A tagállamokkal szembeni kártérítési igény az irányelvek át nem ültetéséhez vagy nem
megfelelő átültetéséhez kapcsolódó jogorvoslati lehetőségek hiányának kompenzálásaként jött
létre. Az európai jog olyan új jogrend, amelynek nemcsak a tagállamok, hanem az
állampolgárok is alanyai. A közvetlen hatályú közösségi norma csak akkor válthatja ki célzott
joghatásait, ha a nemzeti jog azt nem előzi meg az alkalmazásban.17 A közvetlen hatály alapján
az uniós normákra a magánfelek a tagállam belső jogrendszerében, tagállami bíróság előtt
jogokat alapíthatnak, ill. kötelezettségeket keletkeztethetnek18: horizontális közvetlen hatály
esetén magánfél egy másik magánféllel szemben alapíthat igényt, tagállammal (tagállami
szervvel) szemben pedig vertikális közvetlen hatályról beszélünk. E körben mindig az egyes
érintett rendelkezés konkrét, tartalmi elemzése az irányadó, de a jogforrási forma is irányadó
lehet.19 Habár az irányelvek végrehajtása csak tagállami aktusokkal lehetséges, az uniós jog
hatékony érvényesülésének érdekében a Bíróság kivételesen az irányelveknek is tulajdonít
közvetlen hatályt (ez csak vertikális lehet20). A Bíróság ennek kapcsán kimondta21, hogy
minden esetben meg kell vizsgálni, hogy a kérdéses rendelkezés természete, általános
szerkezete és megfogalmazása alkalmas-e közvetlen hatály előidézésére a tagállamok és
magánfelek közötti viszonyokban. Egy irányelven belül az egyik rendelkezésnek lehet
közvetlen hatálya, a szomszéd rendelkezésnek már nem feltétlenül.22 Az irányelvek
értelmezésének ezen összetettsége is lehet az oka annak, hogy a joggyakorlat kimunkálásában
az irányelvek végrehajtásával kapcsolatos ügyek nagy szerepet kaptak. Ez azonban távolról sem
jelenti, hogy az uniós jog megsértése körében kizárólag az irányelvek megsértése vezethetne
kártérítéshez. A kártérítési felelősség feltétele az „uniós jog megsértése”, melybe az elsődleges
jogforrások illetve a rendeletek megsértése éppúgy beletartozik, jogalkotás (akár mulasztással)
és jogalkalmazás során egyaránt. A Bíróság szerint a Szerződés különböző rendelkezéseinél a
közvetlen hatály terjedelmét, a horizontális közvetlen hatály lehetőségét – hasonlóan az egyes
irányelvi rendelkezésekhez – mindig konkrétan kell vizsgálni.23 Az uniós jog megsértésének
esetei többek között az uniós joggal (beleértve az elsődleges jogforrásokat és a rendeleteket is)
ellentétes tagállami jogszabály hatályban hagyása illetve elfogadása, az uniós irányelvek nem
vagy nem megfelelő átültetése a hazai jogba, uniós joggal ellentétes határozat vagy intézkedés
meghozatala a tagállami közigazgatási szervek által, uniós joggal ellentétes bírósági ítélet
meghozatala, illetve olyan nem állami szervek, magánfelek uniós joggal ellentétes
magatartásának eltűrése, akik magatartása az államnak betudható.24
Fazekas, J. In: Osztovits, A. (szerk.) (2015): EU-jog. Második, aktualizált és bővített kiadás. 2015. őszi kiadás.
Budapest, HVG-ORAC. 263. o.
17
Osztovits (2011): i. m., 3303. o.
18
Blutman (2004): i.m., 242. o.
19
Blutman (2004): i.m., 259-260. o.
20
152/84 M.H. Marshall v Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority (Teaching) [1986]
ECR 0723 48. pont.; Blutman (2004): i.m., 261. o.
21
41/74 Yvonne van Duyn v Home Office [1974] ECR 1337
22
Blutman (2004): i.m., 254-255. o.
23
43/75 Gabrielle Defrenne v Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena [1976], ECR 0455, 39-40.
pont; Blutman (2004): i.m., 261. o.
24
Blutman (2013): i.m., 458. o.
16
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A Haim-ügyben25 a Bíróság kimondta, hogy a tagállam felelőssége szempontjából érdektelen a
belső hatalommegosztási struktúra, vagyis a tagállam felel az uniós jog megsértéséért akkor is,
ha azt a nemzeti parlament, a helyi önkormányzat vagy a kormánytól független bármely más
állami közhatalmi szerv sérti meg. Ezt nevezik az állami egység elvének.
Nem függhet a kártérítés attól, hogy a Bíróság előzetesen megállapította-e az uniós jog tagállam
általi megsértését, illetve a mulasztást elkövető állami szerv magatartásának szándékos vagy
gondatlan jellegétől sem.26
2.1 A tagállami kártérítési felelősség tartalma
A Van Gend & Loos ügyben27 a Bíróság megállapította, hogy „a jogaik védelmében érdekelt
magánszemélyek ébersége hatékony ellenőrzést eredményez, amely kiegészíti a 169. és 170.
[EUMSz. 258. és 259. cikk] által a Bizottság és a tagállamok gondjára bízott ellenőrzést”.
Magánfél tagállamot közvetlenül nem perelhet be az Unió Bírósága előtt. A Bíróság szerint a
tagállam az állami felelősségről rendelkező nemzeti jog rendelkezései között felelős,
amennyiben valamely uniós normát nem tartott be és magánfelet ebből fakadóan kár ért.28 Az
ítélet azonban nem ad iránymutatást ezen állami felelősségre vonatkozó belső szabályok
tartalmára vonatkozóan. A Francovich- és Bonifaci egyesített ügyben29 ezen túlmenve a
Bíróság az uniós jogból levezette a tagállam azon kötelezettségét, hogy belső jogrendszerükben
jogorvoslati lehetőséget kell biztosítaniuk, hasonlóan a más típusú kárigények érvényesítésére
szolgáló eljárásokkal. A Francovich-ügy vezette be számos tagállam jogrendszerébe a tagállam
jogalkotásért ill. annak elmulasztásáért, így az irányelv átültetésének elmaradásáért vagy nem
megfelelő átültetéséért való felelősségét.30
A kártérítési kereset hiányában nem állna rendelkezésre megfelelő jogvédelem az egyének
számára, ha az irányelv nem alkalmas közvetlen hatályra31, a nemzeti jog nem értelmezhető a
közösségi jog fényében32, vagy az adott rendelkezést egy másik magánszeméllyel szemben
kellene alkalmazni.33
Mindkét ügyben a felperesek munkáltatója nem fizette ki a felperesek munkabérét és utóbb sem
sikerült behajtani tőlük (sikertelen végrehajtás ill. a társaság fizetésképtelenné nyilvánítása
miatt). A 80/987/EGK irányelv bérgaranciaalap létrehozását írta elő, melyből a munkavállalók
elmaradt munkabérét lehetett volna kompenzálni, Olaszország azonban elmulasztotta az
24/97 Salomone Haim v Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein [2000] ECR I-5123, 27. pont
C-46/93 és C-48/93 egyesített ügyek; OSZTOVITS (2011): i. m., 3306. o.
27
26/62 NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend en Loos v Netherlands Inland Revenue
Administration [1963] ECR 0003.
28
60/75 Carmine Antonio Russo v Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo (AIMA) [1976] ECR
0045.
29
C-6/90 és C-9/90 Andrea Francovich és Danila Bonifaci és társai v Olaszország [1991] ECR I-5357.
30
Blutman (2013): i.m., 474-475. o.; Fazekas (2015): i.m., 263. o.
31
C-6/90 és C-9/90 Andrea Francovich és Danila Bonifaci és társai v Olaszország [1991] ECR I-5357.
32
C-334/92 Teodoro Wagner Miret v Fondo de garantía salarial [1993] ECR I-6911. 22. pont
33
C-91/92 Faccini Dori v Recreb Srl. [1994] ECR I-3325. Osztovits (2011): i. m., 3304. o.
25
26
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irányelv végrehajtását és nem hozta létre a garanciaalapot. Az ügyek előzetes döntéshozatali
eljárás keretében kerültek a Bíróság elé, mely egyesített őket. A megválaszolandó kérdés az
volt, hogy terheli-e felelősség az olasz államot a közösségi jog megsértése (irányelv végre nem
hajtása) miatt és ha igen, meddig terjed ez a felelősség.
A Bíróság szerint a kérdést „a Szerződés általános rendszerének és alapelveinek a fényében kell
megvizsgálni” és „a közösségi normák teljes és hatékony érvényesülése (effet utile elve)
kérdésessé válna, és az általuk biztosított jogok védelme gyengülne, ha a magánszemélyek nem
juthatnának kártérítéshez abban az esetben, ha a közösségi jog tagállamnak betudható
megsértése következtében jogsérelem éri őket”. A kártérítési kötelezettség különösen fontos a
Bíróság szerint, amikor a „közösségi normák hatályosulása az állam valamely jogi aktusától
függ, és ennek következtében a magánszemélyek az adott aktus hiányában nem érvényesíthetik
a nemzeti bíróságok előtt a közösségi jog által elismert jogaikat”. 34 A kártérítést megalapozza
a közösségi hűség elve (jelenleg a EUSz. 4. cikk (3) bek. szerinti lojális együttműködés elve)
is, melynek értelmében a közösségi jog végrehajtása érdekében a tagállamok minden
intézkedést megtesznek, ezek között megszüntetve a közösségi jog megsértésének jogellenes
következményeit. Az Európai Bíróság elvi éllel szögezi le, hogy „az elv, mely szerint az állam
felelős a közösségi jog neki betudható megsértésével a magánszemélyeknek okozott károkért,
szerves része a Szerződés rendszerének”. Erre figyelemmel a Bíróság kötelezte az olasz államot
az irányelv átültetésének elmaradásából fakadó kár megtérítésére a magánszemélyek felé. A
tagállam kártérítési kötelezettsége az uniós jogból ered, azonban az igény érvényesítésére az
érintett tagállam anyagi és eljárási rendelkezései az irányadók. Az uniós jogból fakadó igények
érvényesíthetősége nem lehet kedvezőtlenebb a hasonló jellegű, belső jogon alapuló
igényekénél. Az állam felelősség nem korlátozható, az ilyen tartalmú rendelkezések nem
alkalmazhatók.35
A Bíróság döntését számos szerző üdvözölte, az EU-jog jobb kikényszeríthetőségét36 és
nagyobb társadalmi felhatalmazást37 látva benne. Mindezt annak ellenére, hogy az egyéni
pereskedés általában nem a leghatékonyabb mód a szabályozás kikényszerítésére és szkeptikus
vélemények is akadtak, különösen mikor a tagállamoknak jogrendszerükben egy új
jogorvoslatot kellett biztosítaniuk, mely ellenállásba is ütközhetett.38

Idézi Fazekas (2015): i.m., 264-265. o.
Fazekas (2015): i.m., 264-265. o.
36
Caranta, R. (1995): Judical protection against member states: A new jus commune takes shape. 32 Common
Market Law Review 703.; hivatkozza: Chalmers, D. – Davies, G. – Monti, G. (2010): European Union Law, Cases
and materials. Second edition. Cambridge University Press. 302. o.
37
Szyszczak, E.(1996): Making Europe more relevant to its citizens. 21 European Law Review 35; Steiner, J.
(1993): From direct effects to Francovich: More effective means of enforcement of Community Law. 18 European
Law Review 3, hivatkozza őket Chalmers – Davies – Monti (2010): i. m., 302. o.
38
Tallberg, J. (2000): Supranational Influence in EU Enforcement: The ECJ and the principle of state liability. 7
Journal of European Public Policy 104, 114-16., hivatkozza Chalmers – Davies – Monti (2010): i. m.,302-303.o.
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A legszéleskörűbb tanulmány ugyanakkor ezt az aggályt megalapozatlannak találja. 39 Minden
tagállam adaptálta az elvet rendszerint a kártérítési jogába illesztve és a tagállami bíróságok
nem tartózkodtak jelentős kártérítések megítélésétől.40
Harlow annak átgondolását hiányolta, hogy a tagállam által fizetett kártérítésnek ki a nyertese
és a vesztese. Mivel az állam nem emel adókat a kártérítések megítélése miatt, ezért Harlow
szerint a forrásokat az állam közjavak finanszírozásából – jellemzően szociális kiadásokból –
vonja el.41
Mind Harlow, mind Granger feltételezi, hogy a formális jogi eljárások a kikényszeríthetőség
különböző formáihoz vezetnek. Slepcevic a közérdekű keresetek irányelvek érvényesülésével
kapcsolatos érvényesülését vizsgálta Hollandia, Franciaország és Németország esetében és
széleskörű eltéréseket tapasztalt. Az előírások decentralizált kikényszeríthetősége számos
körülmény egyidejű fennállásától függött, így a perelni szándékozó csoportok
szervezettségétől, a bírói út effektív elérhetőségétől (pl. pénzügyi vagy egyéb korlátozások
megléte), a bíróságok hajlandóságától a teljes interpretálásra és az adminisztráció készségétől
a bírói döntések maradéktalan és gyors végrehajtására. Csak nagyon kevés államban állnak fenn
együttesen ezek a feltételek.42
Nemcsak jogalkotói mulasztás lehet a felelősség alapja, hanem bármely közösségi jogból eredő
kötelezettség tagállam vagy tagállami szervek általi megsértése is. A felelősség ezen
kiterjesztését az Európai Bíróság a Brasserie du Pêcheur SA és a Factortame egyesített
ügyekben43 deklarálta.
A Brasserie du Pêcheur ügyben a német sörtisztasági törvény az EGK-Szerződés mennyiségi
korlátozás tilalmára vonatkozó 30. cikkét, a Factortame ügyben pedig az angol kereskedelmi
hajózási törvény sértette a Szerződés 59. cikkét (EUMSz. 56. cikk) sértette. Az előzetes
döntéshozatali eljárásokban a tagállami kártérítés feltételeire kérdeztek rá a tagállami
bíróságok.
A Köbler-ügyben44 a tagállam felelősségét tagállami bíróság általi közösségi jogsérelem
esetén is megállapíthatónak deklarálta a Bíróság olyan esetekben, amikor a bírói döntés ellen
nincs helye rendes jogorvoslatnak. Az ügy felperes német professzorként dolgozott
Ausztriában, aki az osztrák törvény alapján járó pótlék feltételét jelentő 15 éves szolgálati időt
részben Ausztrián kívül szerezte meg. Az ügyben előzetes döntéshozatal iránti kérelmét az
osztrák bíróság visszavonta és a felperes keresetét elutasította arra hivatkozással, hogy a
szolgálati idő alapján járó pótlék hűségjutalom, mely igazolja az eltérést a közösségi jog szabad
mozgásra vonatkozó előírásától. Az ügy előzetes döntéshozatali eljárás keretében került a
39

Granger, M.-P. (2007): Francovich and the Construction of a European administrative ius commune. 32
European Law Review. 157., hivatkozza Chalmers – Davies – Monti (2010): i. m., 303. o.
40
Chalmers – Davies – Monti (2010): i. m., 303. o.
41
Chalmers – Davies – Monti (2010): i. m., 303. o.
42
Chalmers – Davies – Monti (2010): i. m., 303. o.
43
C-46/93. Brasserie du Pêcheur SA v Bundesrepublik Deutschland; C-48/93 The Queen v Secretary for Transport,
ex parte Factortame Ltd. (No. 3.) [1996] ECR I-1029
44
C-224/01 Gerhard Köbler v. Republik Österreich [2003] ECR I-10239
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Bíróság elé, mely kimondta, hogy minden állami tagállami hatóság köteles tiszteletben tartani
a közösségi jog által előírt normákat és melyek közvetlenül meghatározzák magánszemélyek
helyzetét. A közösségi jog hatékonyságát ásná alá, ha magánszemélyek nem kaphatnának
kártérítést tagállami bíróság közösségi jogot sértő határozata esetén, ezért a
magánszemélyeknek rendelkezniük kell a kártérítés lehetőségével. Mindez azonban nem jelenti
a határozatok jogerejének megkérdőjelezését, mivel az állami felelősség elve alapján történő
kártérítés megítélése nem feltételezi a kárt okozó bírósági határozat megváltoztatását. Köbler
felperes keresetét végül a Bíróság elutasította, mivel a jogsértést nem minősítette
nyilvánvalónak.45
2.2

A kártérítési felelősség feltételei

A tagállamok uniós jog megsértése miatti felelőssége feltételekhez kötött. A Bíróság
fokozatosan alakította ki konjunktív feltételrendszerét. A Francovich-ügyben a Bíróság az
irányelv végrehajtásának elmulasztásánál három feltételt állapított meg: az irányelv által
elérendő cél legalább részben valamilyen jogot biztosít magánfélnek, e jog tartalma az irányelv
alapján azonosítható legyen és okozati összefüggés álljon fent az állami kötelezettségszegés és
a magánfelet ért kár között. A kártérítési felelősség feltételeit párhuzamba állítja az Unió
szerződésen kívüli felelősségének feltételeivel, az EUMSz. 340. cikk (2) bek. [korábban a
Szerződés 215., majd az EKSz. 288. cikke] nyomán. A Bíróság a Brasserie du Pêcheurügyben46 részben eltért a Francovich-ügyben megállapítottaktól, a felelősség feltételei között a
megsértett jog tartalmának azonosíthatósága helyett itt a jogsértés kellő súlyosságát jelölve
meg.47
A három feltétel a Bíróság szerint önmagában megalapozza a kártérítést, azonban a nemzeti jog
alapján a felelősség kevésbé szigorú feltételek mellett is megállapítható lehet. A Bíróság
rámutatott, hogy egy tagállami jogsértés „kellően súlyos” mivolta az alapján állapítandó meg,
hogy az érintett tagállam vagy közösségi intézmény mérlegelési jogkörének korlátait
nyilvánvalóan és súlyosan túllépte-e. 48 Ennek elbírálása az eljáró nemzeti bíróság hatáskörébe
tartozik.49
Amikor a finn kormány nem engedett piacra lépni az EU előírásainak megfelelő terméket, ez a
jogsértés súlyosságának vizsgálata nélkül vezetett a felelősség megállapításához.50 Amikor
viszont a brit kormány nem engedett egy, a holland hatóságok által elismert gyógyszert a piacra,
itt a jogsértés súlyosnak minősült.51

45

Fazekas (2015): i.m., 266-267. o.
C-46/93. Brasserie du Pêcheur SA v Bundesrepublik Deutschland; C-48/93 The Queen v Secretary for Transport,
ex parte Factortame Ltd. (No. 3.) [1996] ECR I-1029
47
Blutman (2013): i.m., 478-479. o.; Chalmers – Davies – Monti (2010): i. m., 306-307. o.
48
Fazekas (2015): i.m., 268. o.
49
Osztovits (2011): i. m., 3306. o.
50
C-470/03 AMG-COS.MET Srl v Suomen valtio and Tarmo Lehtinen [2007] ECR I-2749.
51
C-452/06 R v Licencing Authority of the Department of Health, ex parte Synthon [2008] ECR I-7681. Chalmers
– Davies – Monti (2010): i. m., 307. o.
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A Francovich és a Brasserie du Pêcheur ügyek alapján a felelősséget egyértelműen
megalapozza az irányelv átültetésének teljes hiánya, az Európai Bíróság döntésének vagy a
fennálló állandó joggyakorlat megszegése. A felelősséget ezeken felül megalapozhatja az EU
jogi normájának megszegése, nem állandó joggyakorlat megszegése vagy irányelv nem
megfelelő átültetése vagy teljesítése. Ha a tagállam értelmezése ésszerű vagy a rendelkezés
értelmezése nem egységes, úgy a felelősség nem állapítható meg.52 Tömören: akkor állapítható
meg a felelősség, ha a tagállam és más számára is nyilvánvaló módon sérti meg az EU-jogot.
A felelősség célja inkább a nagyon csökönyös tagállam megbüntetése, mintsem hogy az
érintettnek valódi jogorvoslatot nyújtson. Az utóbbi cél ugyanis kevéssé egyeztethető össze a
felelősség feltételeinek eme szigorú értelmezésével. Ez azt a lényeges kérdést veti föl, hogy
büntető intézkedések kapcsolódjanak-e a Szerződéshez.53
A jogsértés kellően súlyos jellegének, azaz a mérlegelési jogkör nyilvánvaló és súlyos túllépése
körében az alábbi szempontok vehetők figyelembe a Bíróság szerint 54: a megsértett szabály
egyértelműségének és pontosságának foka, a megsértett szabály által a nemzeti vagy közösségi
hatóságok részére biztosított mérlegelési jogkör terjedelme, a kötelezettségszegés vagy a
károkozás szándékos vagy gondatlan jellege, az esetleges jogi tévedés menthetősége vagy
ennek hiánya, valamint az a körülmény, hogy egy közösségi intézmény magatartása
hozzájárulhatott-e a mulasztáshoz vagy a közösségi joggal ellentétes nemzeti intézkedések
vagy gyakorlat fenntartásához vagy elfogadásához. Szintén kellően súlyos a jogsértés,
amennyiben a kötelezettségszegést megállapító ítélet, előzetes döntéshozatal iránti kérelem
alapján hozott ítélet vagy a Bíróság következetes ítélkezési gyakorlata ellenére is fennáll.
A tagállami bíróság feladata az okozati összefüggés fennállásának ellenőrzése. A Bíróság
szerint külön vétkességi feltétel nem származtatható a közösségi jogból, hanem a vétkesség
csupán a „kellően súlyos jogsértés” fennállásának mérlegelésénél vehető figyelembe. Az, hogy
milyen mértékben, a tagállami bíróságok döntési kompetenciájába tartozik.55
A kártérítési felelősség további részletszabályait a közösségi jog a tagállamok jogára bízza.
Közösségi jogszabályok hiányában a hatáskörrel rendelkező bíróság kijelölése a tagállam belső
jogrendszerének feladata.56 Magánfelek kártérítési igényének érvényesítése a tagállam peres
szabályai alapján történhet tagállami bíróságon, az állammal szemben. Az állami felelősség
fennállásához mindhárom feltételt bizonyítani szükséges.57
A tagállamok belső jogától függ a kártérítési felelősség mértékét meghatározó tényezők
szerepe, a károsult kárenyhítési kötelezettsége és az elévülési idő hossza. A Bíróság alkalmazza
a belső jogorvoslati eljárásokkal szemben támasztott két követelményt, a hatékonyság és az
egyenértékűség elvét. Ezek alapján a károsult magánfél számára az uniós jog megsértésére
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C-278/05 Robins v Secretary of State for Work and Pensions [2007] ECR I-1053
Chalmers – Davies – Monti (2010): i. m., 307. o.
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ex parte Factortame Ltd. (No. 3.) [1996] ECR I-1029
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vonatkozó belső jogi kártérítési szabályok nem lehetnek megszorítóbbak, mint a belső jog
alapján fennálló kártérítési szabályok.
Egy másik ügyben58 a Bíróság a kártérítés feltételeiként az alábbiakat jelölte meg: (i) a
megsértett norma biztosítson jogot a magánfélnek és a norma alapján a jog tartalma
azonosítható legyen, (ii) okozati összefüggés a jogsértés és a kár bekövetkezte között, (iii) a
jogsértés kellően súlyos jellege. A kár keletkezése valószínűsíti az első feltétel szerinti jog létét.
A második feltételt a bíróságok mérlegelik. A harmadik feltétel, a jogsértés súlyosságának
megállapításához a Bíróság az alábbi iránymutatásokkal szolgált:
 puszta jogsértés önmagában is lehet kellően súlyos, de nem szükségszerűen59,
 kellően súlyos a jogsértés, ha a tagállam nyilvánvalóan és jelentősen figyelmen kívül
hagyta mérlegelési jogkörének határait az uniós norma átültetése vagy végrehajtása
során60,
 ha igen kevés vagy nincs az államnak mérlegelési szabadsága, úgy a norma megsértése
önmagában jelenthet kellően súlyos jogsértést61,
 fontos tényező lehet az okozott kár szándékos vagy véletlen volta62,
 a jogsértés kellően súlyos, ha tovább folytatódott annak ellenére, hogy azt bírósági ítélet
korábban megállapította, vagy a Bíróság előzetes döntéséből és joggyakorlatából
világos volt a magatartás jogsértő volta.63
Az egyenértékűség és hatékonyság elve mellett is jelentős eltérések lehetnek az egyes
tagállamokban a felelősség feltételeinek terén. A belső joggal való egyenértékűség nem sérül,
amennyiben a belső jogon alapuló felelősség feltételei is szigorúbbak, mint máshol. Így például
az angol jogban feltétel, hogy az állami szerv vagy tisztviselője hatáskörrel való visszaélést
kövessen el.
Az Európai Bíróság szerint64 az igazságszolgáltatás sajátos természetét és a jogbiztonság
követelményét is figyelembe kell venni a tagállami felelősség megállapításánál. Az utolsó
fokon ítélkező bíróság határozata miatt csak kivételesen állapítható meg a tagállam felelőssége,
éspedig amikor a bíróság nyilvánvalóan megsértette az alkalmazandó jogot. A Köbler-ügyben
például a Bíróság ugyan megállapította, hogy az osztrák közigazgatási bíróság ítélete nem felelt
meg a közösségi jogszabályoknak, azonban álláspontja szerint a közösségi joggal való ellentét
nem volt nyilvánvaló, azaz nem volt „kellően súlyos” a jogsértés, ezért kártérítést nem
keletkeztetett. A tagállam ugyanakkor nem zárhatja ki felelősségét a bírói ítéletek miatt, az
uniós mérce az uniós jogszabály „nyilvánvaló megsértése”.65
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C-261/95 Rosalba Palmisani v Instituto nazionale della previdenza sociale [1997] ECR I-4025. 27. pont
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61
24/97 Salomone Haim v Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein [2000] ECR I-5123, 38. pont
62
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A Francovich-döntésben megalapozott felelősség Köbler-ügyben történt kiterjesztése számos
kérdést fölvet. Például adott esetben az angol High Court-nak a Lordok Háza, azaz a legfelsőbb
döntéshozó fórum döntését kell elbírálnia. Azaz a legmagasabb szintű döntéssel elégedetlen fél
új eljárást kezdeményezhet, melyben egy alacsonyabb szintű fórumnak azt kell elbírálnia, hogy
a legmagasabb szintű fórum követett-e el olyan mértékű jogsértést, mely kellően súlyos volt
kár okozásához. Egy ilyen esetben a bíróság majdnem biztosan előzetes döntéshozatali eljárást
kezdeményezne az Európai Unió Bíróságánál, melynek során ennek az európai jog tartalmára
vonatkozóan kellene állást foglalnia. Mindez több kérdést vet fel a tagállami jogra nézve.
Először is, csökkenti a jogbiztonságot, de nem azért, mert újranyit ügyeket: ha a tagállam
legmagasabb szintű fóruma döntött, az nem kérdőjelezhető meg és a res iudicata nem sérül. A
Francovich-kereset egy önálló ügy, mely az állam ellen irányul: egy olyan fél ellen, mely az
eredeti ügynek nem volt részese. Ezzel együtt, a legmagasabb fórum döntésével elégedetlen
felek újranyithatnak egy kérdést, melyet már elbíráltak. Másodszor, ellentétes a belső bírósági
hierarchiával. Egy alacsonyabb bírói fórumnak kell egy magasabb szintű döntés helyességét
elbírálnia. Harmadszor, alkotmányossági probléma is felmerülhet a belső jogrenddel. A német
Alkotmánybíróság kimondta, hogy kivételesen elutasíthatja az Európai Bíróság döntését. Ilyen
esetben egy elsőfokú bíró a legfelsőbb bírói fóruma vagy az Európai Bíróság közötti választásra
kényszerülhet.66
A Targhetti-ügyben67 az Európai Bíróság megismételte a Köbler-döntést, miszerint az az
összes bírói fórumra vonatkozik, illetve az EU-jog alkalmazásának megtagadásán túl az uniós
jog félreértelmezését is a felelősség alapjaként értelmezte. Ez felveti azt a kérdést, hogy mi a
felelősség valódi alapja: szándékos hiba vagy súlyos kötelességszegés az eljáró bíróság részéről
vagy elégséges a döntés helytelensége.68
Az ügyben megerősítette a Bíróság, hogy a felelősség inkább a döntés helyességén alapul,
mintsem a hibán, vétkességen. Ellentmondásos, hogy tagállami elsőfokú bíróságok bírálhatják
el a tagállam legmagasabb szintű bírói fórumának döntését nemhogy annak szakszerűtlensége,
hanem nagyon szakszerűtlensége miatt. Kérdéses, hogy hol van az a küszöb, ami a felelősség
megállapíthatóságát eredményezi. Ez meglehetősen alacsony, a felelősség ugyanis a többségi
álláspont szerint csak kivételes esetben állapítható meg. Kérdéses továbbá, hogy az állam
megbírságolása-e a helyes út a gyenge, gyakran alulfinanszírozott bíróságok megerősítésére.69
Az uniós jog megsértése miatti felelősségre a Bíróság által kidolgozott hármas feltételrendszer
és a tagállami kártérítési jog a meghatározó. A magyar polgári jogban az államigazgatási
jogkörben okozott károkért való felelősség (korábban az 1959. évi IV. tv. 349. §) az
alkalmazandó. A hazai bírói gyakorlat70 azonban elutasítja a jogalkotó ilyen típusú felelősséget
arra hivatkozással, hogy a károsodás nem keletkeztet a jogalkotó és a károsult között polgári
jogi jogviszonyt és a mulasztás sem ad alapot a kártérítésre. A bírói jogalkalmazás miatti
Scott, H. – Barber, N. (2004): State liability under Francovich for Decisions of National Courts. 120 Law
Quarterly Review 403, 404-5 idézi: Chalmers – Davies – Monti (2010): i. m., 310-311. o.
67
C-173/03 Traghetti del Mediterraneo v Italy [2006] ECR I-5177
68
Chalmers – Davies – Monti (2010): i. m., 311. o.
69
Chalmers – Davies – Monti (2010): i. m., 311-312. o.
70
BH1994.312, BH2002. 264, BH1993. 32.
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kártérítési igények is erősen korlátozottak. Ezek a gyakorlatok azonban ellentmondanak a
hatékonysági elvnek, így nem alkalmazhatók.71
A hatályos Ptk., a 2013. évi V. tv. sem tartalmaz kifejezett rendelkezést a jogalkotással okozott
károkkal kapcsolatban. Az uralkodó álláspont (így pl. Menyhárd) szerint „[a] jogalkotás
továbbra is alapvetően immunitást élvező magatartás, mely csak a közjog szabályozása, hatálya
alá tartozik. A hatalommegosztás elvével is ellentétes lenne, ha az igazságszolgáltatás […] a
jogalkotást felülvizsgálná és értékelné, s […] kártérítés megfizetésére kötelezné.” Fuglinszky
vitatja, hogy a károkozás ténye miért ne keletkeztetne polgári jogi jogviszonyt a jogalkotó és
károsult között. Az mindenesetre tény, hogy az új Ptk. indokolása szerint az uniós
implementációs kötelezettség elmulasztásával okozott kárért a károsult a deliktuális felelősség
szabályai alapján kérheti a bíróságtól az okozott kár megtérítését. Fuglinszky lát esélyt a
jogalkotással okozott kár megtérítésének sikeres érvényesítésére a Ptk. 6:159. § alapján.72
Összefoglaló
A tagállamok felelőssége két pilléren nyugszik. Egyik oldalon a konkuráló jogrendek logikája
található, mely az EU-jog elsőbbségét hirdeti a helyi jogrendek autonómiájának elismerése
mellett. A másik az egyéni jogok logikája, mely az egyéni jogok teljeskörű védelmét helyezi
előtérbe. Ezen prioritások újraértelmezését veti fel a Lisszaboni Szerződés EUSz. 19. cikk (1)
bek. előírása („A tagállamok megteremtik azokat a jogorvoslati lehetőségeket, amelyek az uniós
jog által szabályozott területeken a hatékony jogvédelem biztosításához szükségesek.”). Egyik
oldalról ez láthatóan a jelenlegi joggyakorlatot követeli meg, azaz az EU-jogok védelmét.
Másfelől új rendelkezés mögött tudatos szándék feltételezhető, mely a hatékony
jogérvényesülést hangsúlyozza, melyben a jogorvoslat, mint ez EU-jog pozíciójából kiemelt
szerepet kap és melyben szorosabb kapcsolat jön létre az egyéni jogok és a jogorvoslat előírása
között.73
Dolgozatomban röviden bemutattam az Európai Unió Bíróságának jelentőségét az uniós jog
érvényre juttatásában és a magánfelek által az uniós jog megsértése miatt tagállamtól
követelhető kártérítés vonatkozásában. Megpróbáltam áttekintést nyújtani a tagállami
felelősség elvének tartalmáról illetve a felelősség feltételeiről is, röviden bemutatva azt a
jogfejlődést, ami az Európai Bíróság joggyakorlatában a Van Gend en Loos-ügy, a Francovichügy, a Brasserie du Pêcheur és Factortame-ügy, majd a Köbler- és Targhetti-ügyek fémjelezte
vonalon teljesedett ki. A hazai gyakorlat alakulásával kapcsolatban úgy tűnik, hogy az EU-jog
érvényre juttatása a hatékonyság és a lojális hűség elvével összhangban ma is aktuális kérdés.

Ld. erről részletesebben: Osztovits (2011): i. m., 3307. o.
Fuglinszky, Á. (2015): Kártérítési jog. Új magánjog sorozat 7. Budapest, HVG-ORAC. 579-585. o.; ld. erről
részletesebben ugyanitt
73
Chalmers – Davies – Monti (2010): i. m., 312. o.
71
72
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FELVETÉSEK EGY EGYSÉGES EURÓPAI KÖRNYEZETVÉDELMI
KÁRTÉRÍTÉSI ALAP KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN
Seres Eszter Lilla
Doktorandusz
Miskolci Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
eszter.seres.92@gmail.com

Absztrakt
A kutatási területem elsődlegesen az olajszennyezésekkel kapcsolatos kérdésekre irányul, ide
értve a szennyező fizet alapelvének vizsgálatát és az ezzel összefüggő megoldásokat. E téren
meglátásaimat korábban OFKD és OTDK keretén belül is ismertethette, és valamint a
szennyező fizet elvével összefüggésben publikációja megjelenés alatt áll.
Az elmúlt években, az Európai Unióban a téma jelentős figyelmet kapott, hiszen az évek
folyamán számtalan olyan katasztrófa következett be, amelyek rávilágítanak arra, hogy a
balesetek során szükség van a közös, európai fellépésre. Az elemzésre kerülő témakör a 2010es vörösiszap katasztrófát követően készített Európai Ipari Katasztrófakockázat-megosztó
Rendszer (European Industrial Disaster Risk Sharing Facility) javaslatán alapszik, figyelembe
véve az OECD vonatkozó ajánlásait, valamint az olajszennyezésekkel összefüggésben
kialakított kártérítési rendszereket. Vizsgálódásaim alapján szeretnék rávilágítani egy ilyen
„kártérítési rendszer” kialakításának nehézségeire, a két terület közötti hasonlóságokra, illetve
az olajszennyezésekkel kapcsolatos kártérítési rendszerek területén szerzett ismeretek egy
európai kártérítési rendszerbe történő „átemelésére”.
A téma többirányú feltevést tartalmaz: egyrészt elemezni kívánja az érintett ipari szektorokban
tevékenykedő vállalatok és üzemeltetők oldalán megjelenő nehézségeket: a részvételi
hajlandóságot, az „erkölcsi kockázat” kérdését, valamint az egymás közötti együttműködések
lehetőségét. Ebben a részben elsődlegesen a megelőzés és ellenőrzés szükségességére
fókuszálva keresek választ. Meglátásom szerint egy működőképes kártérítési rendszer kiépítése
érdekében az ipari szereplők mozgásterének megelőző jellegű szabályokkal történő
„körülbástyázására” is szükség van a környezet és a lakosság védelme érdekében. Így lehetővé
válik, hogy a potenciális szennyezőket közel azonos kockázati szintre hozva működőképes
kártérítési rendszer létrehozására kerülhessen sor, mindemellett a vállalatok oldalán e szabályok
bizonyos mértékű bizalmat is kialakíthatnak a többi résztvevővel szemben: vagyis a
környezetvédelmi szempontból már korábban is megfontoltabban tevékenykedő vállalatok ne
viszonyuljanak negatívan olyan hasonló tevékenységet folytatókhoz, akik korábban
alacsonyabb követelményszintnek feleltek meg. Ezen felül a megvalósítás érdekében a
hatóságok részéről is szigorúbb ellenőrzési tevékenység végzése, valamint egy egységes
európai fellépés szükségessége az, amely a rendszer működését elősegítheti.
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Másrészt elemzésre kerülnek a kártérítési rendszerek létrehozásának kérdései, így különösen
meghatározó a létrehozás formája, valamint a vállalatok által fizetendő hozzájárulás mértéke.
A létrehozás formája kiemelkedő kérdés, hiszen egy kötelező jellegű rendszer létrehozása a
jelenlegi biztosítéki rendszerek nagyfokú átalakításának szükségességéhez vezethetnek, ezért
kellő tapintatossággal kell eljárni a rendszer megvalósításánál. Emellett a vállalatok
hozzájárulásának kérdésénél azt szükséges lehet szektoriális jelleggel megközelíteni, így a
versenyképesség fenntartása mellett elősegítve a kivetendő díjak arányosságát.
A téma kapcsán mind a nemzetközi, az Európai Bizottság felvetései is elemzésre kerültek. A
nemzetközi források részét az OECD ajánlásai képezik, míg az európai uniós források a
Bizottság által kiadott tanulmányokon alapul. A hazai források közül kiemelést érdemel Dr.
Csák Csilla A környezetjogi felelősség magánjogi dogmatikája című munkája, mindemellett
Varga Judit és Vásárhelyi Gábor javaslata képezik a kutatás alapját.
Kulcsszavak: kártérítés, kártérítési alapok, szennyező fizet, ELD irányelv
1 Bevezetés
Az elmúlt években Európa-szerte több olyan ipari katasztrófának is szemtanúi lehettünk,
amelyek felvetették egy egységes uniós környezetvédelmi alap kialakításának kérdését. Az
ilyen ipari katasztrófák körébe sorolható a 2010. október 4-én bekövetkezett vörösiszap
katasztrófa, amely Magyarország egyik legnagyobb ipari katasztrófájaként került be a
köztudatba. A katasztrófa a MAL Zrt. tulajdonában álló vörösiszap tározó X. kazettájának
átszakadása következtében kiömlő hétszázezer tonnányi vörösiszap, több települést elöntve, 10
ember életét követelte, mindemellett a katasztrófa-elhárítás és helyreállítás költségei körülbelül
35 milliárd forintba kerültek. [Országgyűlési Vizsgálóbizottság, 2011] A katasztrófa
körülményeit elemző vizsgálóbizottság nemcsak a MAL Zrt. oldalán fedezett fel
hiányosságokat, de az is megállapításra került, hogy a hatóságok ellenőrzési jogkörüknek is
csak „adminisztratív jelleggel” tettek eleget. [Országgyűlési Vizsgálóbizottság, 2011, 34. o.] A
katasztrófát követően rövid időn belül sor került egy magyar javaslat előterjesztésére az Európai
Bizottság részére, amelynek alapvető indoka, hogy az Európai Szolidaritási Alap csak
természeti katasztrófák okozta károk miatti veszteségeket térít meg, így a javasolt kártérítési
mechanizmus az ipari katasztrófák során keletkezett károk és költségek megtérítését célozná.
[Varga – Vásárhelyi, 2012] Érdemes megjegyezni, hogy az egyetlen olyan ipari katasztrófa,
ahol a Szolidaritási Alap kifizetést nyújtott, a Prestige olajszállító balesete volt. A tanker 2002ben Spanyolország partjaitól nem messze süllyedt el 77.000 tonna nehézolajat szállítva, miután
a hajó viharba került és a hajótest megsérült. A spanyol hatóságok becslései alapján 1,2 milliárd
eurós kár keletkezett, amelyhez az eltakarítási folyamatok segítése érdekében a Szolidaritási
Alap 8,6 millió euróval járult hozzá. [European Commission, 2003]
A javaslat alapján egy olyan, a veszélyes ipari tevékenységekhez kötődő kötelező biztosítéki
rendszer létrehozására kerülne sor, amely a 100 millió eurót meghaladó károk és helyreállítási
költségek esetén lenne igénybe vehető, és amelynek finanszírozása a nettó társasági bevételek
0,2%-os előirányzatával valósulna meg. [Varga – Vásárhelyi, 2012] A dolgozat célja, hogy e
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javaslat alapján bemutatásra kerüljön az ahhoz köthető európai szabályozás, valamint, hogy
láthatóvá váljanak egy kártérítési alap létrehozásához kapcsolódó érvek és ellenérvek.
2

Alapvetések: a „szennyező fizet” elv meghatározása és érvényesülése

A vörösiszap katasztrófát követően megfogalmazott magyar javaslat, valamint az ahhoz köthető
érvrendszer nagymértékben összecseng az OECD 1972-ben megfogalmazott ajánlásával, amely
a szennyező fizet alapelvének veszélyes létesítményekre való alkalmazását vetíti elő. A
szennyező fizet elvének eredeti megfogalmazása alapján – a környezet elfogadható állapotának
biztosítása érdekében – a hatóságok által megállapított, a szennyezések megelőzéséhez és
ellenőrzéséhez kapcsolódó intézkedések végrehajtásának költségeit a szennyező viseli, a
környezet elfogadható állapotának biztosítása érdekében, tehát a környezet védelmét célzó
intézkedések költségeinek meg kell jelenniük a termelés agy fogyasztás során szennyezést
okozó áruk vagy szolgáltatások költségében. [OECD, 1995]. Ez egyfajta ösztönzésként kell
hogy szolgáljon annak érdekében, hogy a lehetséges szennyezők megtegyék a szükséges
intézkedéseket a szennyezés mértékének csökkentésére, valamint a kevésbé szennyező
technológiák bevezetésének biztosítása érdekében. [Bándi, 2014] Az 1989-es OECD javaslat
pedig kifejezetten az alapelv veszélyes létesítményekre vonatkozó iránymutatásokat ír elő. Ez
magában foglalja a balesetekkel kapcsolatos költségek viselésének terhét –, amely a veszélyes
létesítmény működtetőjét terheli –, valamint a létesítmény fokozott kockázatot jelentő
működtetésére tekintettel kivetett adók, illetve díjak fizetésének kötelezettségét. [OECD, 1995]
Mindemellett az ajánlás – tekintettel a már létrehozott nemzetközi kártérítési alapokra és az
azokhoz szorosan kapcsolódó felelősségkorlátozó egyezményekre – elismeri a károsultak
részére fizetendő kártérítés mértékének korlátozását, amennyiben a károsultak minél szélesebb
körének kártalanítása érdekében azt kellően magas összegben szabják meg.
A szennyező fizet elvét maga az Európai Unió is elismeri, hiszen az Európai Unió Működéséről
Szóló Szerződés (a továbbiakban EUMSz.) 191. cikk (2) bekezdésében kimondja, hogy „az
Unió környezetpolitikájának célja a magas szintű védelem, amely politika az elővigyázatosság
és a megelőzés elvén, a környezeti károk elsődlegesen a forrásuknál történő elhárításának
elvén, valamint a „szennyező fizet”-elven alapul.” Azonban az EUMSz. nem fejti ki ezen elv
tartalmát, hanem arra egyrészt az Unió Bíróságának gyakorlatában, másrészt pedig a környezeti
felelősségről szóló 2004/35/EK irányelvben (a továbbiakban: ELD irányelv) találunk választ.
Az első olyan ítélet, ahol az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: Bíróság) a szennyező fizet
elvével foglalkozott, kimondta, hogy a szennyezőknek nem kell hozzájárulniuk azon
szennyezés felszámolásának költségeihez, amelyek okozásához tevékenységük nem játszott
közre, valamint – az arányosság elvének fényében – a tagállamok sem vethetnek ki olyan
felszámolási költségeket, amelyek szükségtelennek bizonyulnak. [Standley and others,, C293/97, paras. 51-53] Egy másik ügyben a Bíróság épp a szennyező fizet elvének
érvényesülését vizsgálta olyan esetben, ahol már felállításra került egy nemzetközi kártérítési
alap, illetve az ahhoz kapcsolódó felelősségkorlátozó egyezmény. A Commune de Mesquer
ügyben a Bíróság az Erika olajszállító hajó balesete kapcsán fejtette ki álláspontját: a tanker
elsüllyedése nyomán nem csak a nemzetközi, hanem az uniós szabályozás tekintetében is
alapvető kérdést vetett fel a szennyező fizet elvének alkalmazása. A francia Cour de Cassation
előterjesztése alapján a Bíróság elé került ügyben a hulladékgazdálkodásról szóló 75/442/EGK
keretirányelv kapcsán merült fel annak a kérdése, hogy a nemzetközi kártérítési alap által
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kifizetett kártérítésen felül lehetséges-e követelni az olajjal szennyezett homok, mint hulladék,
felszámolásának költségét. A Bíróság az ügyben adott válaszát igyekezett a tagállamok által
vállalt nemzetközi kötelezettségeikre tekintettel megadni, amikor kimondta, hogy e költségeket
„a termék gyártója viselje, amelyből az így kiömlött hulladék származik,” feltéve, hogy
„tevékenységével hozzájárult a hajótörés okozta szennyezés bekövetkezésének veszélyéhez.”
[Commune de Mesquer, C-188/07, para. 82] Ezzel kiterjesztve a szennyező fizet elve
alkalmazásának lehetőségét a gyártóra is. [Bleeker, 2009] Így a felelősségi láncolatban a
lehetséges kártérítést fizető „szennyezői kör” növelésével nem csak egy ponton kerülhetnek
kivetésre a költségek, hanem ezen felül olyan ponton is, ahol mindez „a leghatékonyabban
járulhat hozzá a környezet javításához.” [Bándi, 2014, p. 85] A környezeti károk felszámolására
szolgáló intézkedések hatóság általi megállapítása pedig – a létesítmény szennyezéshez való
közelsége alapján – a szennyezés és a gazdasági szereplő tevékenysége közötti okozat
összefüggés vélelmén alapul. [ERG and others, C-378/08, para. 56.]
A szennyező fizet elvének további vizsgálata az ELD irányelv segítségével lehetséges, amely
Preambulumában kimondja, hogy az a gazdasági szereplő, akinek tevékenysége a környezeti
kárt, illetve az ilyen jellegű közvetlen kárveszélyt okozta, pénzügyi felelősséggel tartozik, a
gazdasági szereplők arra való ösztönzése céljából, hogy olyan intézkedéseket fogadjanak el és
olyan gyakorlatot építsenek ki, amelyek minimálisra csökkentik a környezeti károk kockázatát
a rájuk háruló pénzügyi felelősség csökkentése érdekében. E meghatározással az irányelv
egyértelműen a szennyezőre igyekszik telepíteni a kármegelőzés, illetve a kárfelszámolás
költségeit. Az irányelv 5. cikkében egyértelműen kimondja a károk megelőzéséhez szükséges
intézkedések gazdasági szereplők – mint lehetséges szennyezők – általi megtételét, 6. cikkében
pedig a már bekövetkezett kár esetén a károk felszámolásának kötelezettségét. Azonban abban
az esetben, hogyha a szennyező nem teljesíti e kötelezettségeit, akkor maga a hatóság teheti
meg az elmaradt intézkedéseket. Ilyenkor a hatóság kötelezheti a szennyezőt, hogy fizesse meg
az elvégzett intézkedések költségeit, kivéve, hogyha a szükséges kiadások meghaladják a
behajtható összeget vagy pedig a szennyező nem azonosítható. Az irányelv azonban csak a
környezeti károk megtérítésére korlátozódik, ezáltal a 3. cikk szerinti alkalmazási körében
kizárja a magánszemélyek kártérítési jogát; így a környezeti károkat közjogi kárként kezelve,
az irányelv kizárja a magántulajdonban keletkezett vagy gazdasági károkra történő
alkalmazását. [Csák; 2012a]
3 Egy európai kártérítési rendszer létrehozásának lehetőségei, illetve korlátai
Elöljáróban érdemes megemlíteni, hogy a környezetvédelem terén mindig egy jelentősebb
katasztrófa bekövetkezését követően kerül sor az addig meglévő, esetleg ismeretlen hézagok
kitöltésére, mivel általában ekkor kerülnek sok esetben a jogalkotók olyan információk
birtokába, amelyek lehetővé teszik a szabályozás pontosítását, „csiszolását”. Így például az
olajszennyezések esetén is egy-egy jelentősebb katasztrófát követően került kialakításra az
egyébként mai napig működő kártérítési alap, illetve az ahhoz kapcsolódó felelősségkorlátozó
egyezmény. Azonban egy ilyen rendszer kialakítása hosszú időt vesz igénybe, illetve számtalan
kérdést vet fel. A már fentebb említett kockázatmegosztási mechanizmus több helyen is olyan
érzékeny pontokat érint, amelyek megnehezíthetik a konszenzus kialakítását: ilyen kérdésnek
számít a csatlakozási hajlandóság, az „erkölcsi kockázat”, a vállalatok egymáshoz való
viszonya, valamint a megvalósítás formája.
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Először is vizsgálandó a vállalatok oldalán egy ilyen kártérítési alaphoz történő csatlakozási
hajlandóság: abban az esetben, ha a vállalatok már rendelkeznek biztosítással, akkor úgy
gondolhatják, hogy egy ilyen – esetleg önkéntes – rendszerhez történő csatlakozás nem
szükségszerű. Maga az ELD irányelv 14. cikkében utal a pénzügyi biztosítékok tagállamok
általi kialakításának lehetőségéről, azonban nem teszi kötelezővé az ilyen pénzügyi garanciák
igénybevételét, illetve az is nehézséget okozhat, hogy a biztosítási piacon elérhető biztosítások
igénybevételi köre eltérő [BIO Intelligence Service et al., 2012], illetve e biztosítások
„fokozatos környezetkárosodás és kompenzációs kárfelszámolás intézkedések” esetén nem
vehetők igénybe. [Csák, 2012b] Természetesen ilyenkor a biztosítók részéről kialakulhat egy
„kontraszelekciós” megközelítés is, hiszen amikor egy csoport időről-időre kárveszélynek van
kitéve, akkor egyrészt az adott biztosító a kockázatra növelheti a biztosítási díjat, másrészt
pedig viszontbiztosításhoz folyamodhat, amely szintén hasonló következményekkel járhat
[Freeman – Scott, 2005], egyértelműen tovább nehezíthetve a vállalatok helyzetét.
A második kérdés az „erkölcsi kockázat” kérdése, amellyel már az OECD is foglalkozott
[OECD, 1995]. Mindez annak a lehetőségét veti fel, hogy egy ilyen biztosítéki rendszerhez
vagy kártérítési alaphoz történő csatlakozás növelheti annak az esélyét, hogy az adott gazdasági
szereplő – tisztában léve a biztosított helyzetével – nem fog minden tőle elvárhatót megtenni a
környezeti károk megelőzése érdekében, valamint nem fog a környezetre kevésbé káros
technológiák alkalmazására törekedni. Másrészt pedig az ilyen alapok felállításával
kapcsolatban egyfajta vállalati aggodalom is megfogalmazásra került, mivel a szigorúbb
környezetvédelmi követelményeknek megfelelő vállalatok egyértelműen kisebb hajlandóságot
mutatnak arra, hogy olyan vállalatokkal kerüljenek egy biztosítéki rendszerbe, amelyeknél a
vállalatpolitika kialakításánál nem kerül előtérbe a környezetvédelem, illetve a környezeti
károk megelőzésének célja. [BIO Intelligence Service et al., (2012)] A kérdés egyébként
szorosan kapcsolódik az erkölcsi kockázat kérdéséhez, hiszen ameddig a vállalat tisztában van
„bebiztosított” helyzetével, a katasztrófák alacsony valószínűségére támaszkodva [Faure, 2007]
nem teszi meg a jogszabályban előírt kötelezettségeit, valamint azon túl sem hajlandó további
intézkedéseket elfogadni a környezet magasabb fokú védelme érdekében, addig a vállalatok
közötti bizalmatlanság továbbra is gátolhatja egy közös kártérítési rendszer kialakítását. Annak
érdekében, hogy az ilyen magatartások elkerülhetővé váljanak, szükség van olyan szabályok
bevezetésére vagy már meglévő szabályok alkalmazására, amelyek megfelelő intézkedések
meghozatalára kötelezik az adott vállalatot.
Uniós szinten már találhatunk olyan jogszabályokat, amelyek a kártérítési rendszer
kialakításánál és feltételrendszerének megszabásánál felhasználhatóak lehetnek. Ide tartozik
többek között az ipari kibocsátásról szóló 2010/75/EU irányelv, amely a környezetszennyezés
integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló IPPC-irányelvet váltotta fel, és amely a legjobb
elérhető technológia (a továbbiakban: BAT) alkalmazásának kötelezettségét erősíti, ezzel
elősegítve a megelőzés elvének érvényesülését. Érdemes megjegyezni, hogy a vörösiszapkatasztrófa esetében azért is bizonyulhat érdekesnek e kérdés, mivel a MAL Zrt. nem az elérhető
legjobb technikát alkalmazta a vörösiszap tárolására. [Országgyűlési Vizsgálóbizottság, 2011]
Korábban az olajszennyezésekkel kapcsolatban is bevezetésre került egy BAT-hez hasonló
rendszer, amely egy nemzetközi egyezmény keretén belül (MARPOL) bevezette a kettős
héjazat követelményét, ezzel növelve a tankerek biztonsági szintjét. Azonban egy ilyen rendszer
bevezetése, illetve az érintettekkel történő elfogadtatása mindenképpen nehézségekkel jár,
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hiszen több tényező figyelembevétele szükséges ahhoz, hogy egy ilyen rendszerre való áttérésre
kötelezni lehessen őket. Egyrészt meglehetősen problematikus a már piacon lévő szereplők
számára az áttérés, hiszen több esetben is nagymértékű ráfordítás szükségeltetik a működtetők
részéről, illetve figyelembe kell venni az alkalmazott technológiát is, amely kizárhatja az adott
létesítmény új rendszerre való áttérését. Pontosan ez történt a MARPOL egyezmény
hatálybalépése előtt tengerre bocsátott tankerek tekintetében is, ahol a tulajdonosoknak vagy
üzemeltetőknek sok esetben szembesülniük kellett azzal a ténnyel, hogy az olajszállítójukat
műszakilag nem lehet az új műszaki követelményeknek megfelelően fejleszteni, valamint
ennek költségei aránytalanul is nehezedtek volna rájuk, ezzel akár jelentős veszteséget okozva
az érintettek számára. Másik oldalról megközelítve viszont elmondható, hogy a 2000-es évek
elejéig bekövetkezett tankerbalesetek jelentős részét a MARPOL egyezmény hatálya előtti
tankerek okozták. E problémák ismeretében az új technológia bevezetésével, valamint annak
egy kártérítési alaphoz történő csatlakozás előkövetelménykénti hozzákapcsolásával
mindenképp óvatosan kell eljárni. Egyrészt azért, mert mindez a vállalatok oldalán – épp az
elkerülni kívánt – fizetésképtelenséghez vezethet, másrészt viszont sokkal magasabb szintű
kockázat fűződhet a kártérítési alaphoz, hiszen ekkor lehetnek olyan hozzájárulók is, akik nem
felelnek meg bizonyos követelményeknek, ezzel csökkentve az alapba vetett bizalmat.
Továbbá alapvető feltételként lehet(ne) alkalmazni a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
balesetek veszélyének kérdéséről szóló 2012/18/EU irányelvben (a továbbiakban: SEVESO III)
meghatározott súlyos balesetek megelőzésére vonatkozó terv (MAPP), valamint a védelmi
tervek készítésének kötelezettségét, így mindkét irányelv alkalmazásával nyomatékosítani
lehetne a megelőzés fontosságát. Azonban annak érdekében, hogy egy ilyen rendszer
megfelelően működjön nem csak a vállalatok oldalán, hanem a hatóságok részéről is aktív
szerepvállalás szükséges: véleményem szerint a körültekintő hatósági ellenőrzések
nagymértékben hozzájárulhatnak a vállalatok közötti bizalom növeléséhez, hiszen ebben az
esetben a hatóság döntésébe vetett bizalom megalapozhatja az együttműködési hajlandóságot.
Csakhogy a vörösiszap katasztrófa által is bizonyított helyzetben a hatóságok gyakran csak
formális ellenőrzésnek vetik alá a veszélyes létesítményeket [Országgyűlési Vizsgálóbizottság,
2011], ezáltal gyengítve egy hatékony környezetvédelmi rendszer kialakításának lehetőségét,
így a formális eljárások nemcsak a hatóságokra, de ebből a szempontból a biztosítéki rendszerre
is rossz fényt vethet.
A második nagyobb kérdéskör a biztosítéki mechanizmus (vagy kártérítési alap) működéséhez
kapcsolódik. A tanulmányokban [BIO Intelligence Service et al., 2012; Varga – Vásárhelyi,
2012] felvetett problémák a kártérítési alap létrehozásának egységes vagy szektoriális jellege,
illetve a vállalatok által fizetendő hozzájárulás mértékéhez kötehetőek. Abban az esetben,
hogyha egy egységes, minden iparágra és egyben veszélyes tevékenységet folytató ipari
szereplőre kiterjesztésre kerülne egy európai kártérítési mechanizmus, természetesen felmerül
annak a kérdése is, hogy hogyan lehetne ezt a rendszert egységesen kezelni? Továbbá a magyar
javaslat a nettó társasági bevétel 0,2%-ban irányozta elő a hozzájárulás mértékét [Varga –
Vásárhelyi, 2012], amely a biztosításokhoz hasonlóan szintén felvetheti a differenciálás
lehetőségét. Egy egységes európai kártérítési alap kialakításánál – egy nem kötelező alap esetén
a csatlakozási hajlandóság növelése érdekében, kötelező jellegű létrehozásnál pedig az
elfogadtathatóság érdekében – mindenképp szükségesnek bizonyulhat a szektoronkénti
megközelítés. Mindez elősegíthetné az eltérő iparágak helyzete figyelembevételének
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lehetőségét, valamint egy kiindulási alapot adhatna arra is, hogy a 0,2%-os hozzájárulást a
különböző szektorokhoz lehessen igazítani. Ezen felül a nettó társasági bevétel 0,2%-ának
egységes megszabása azért is lehet kifogásolható, mert inkább a gazdasági oldaláról közelíti
meg a kérdést, mintsem a tevékenység környezetre gyakorolt hatásának, valamint a katasztrófa
kockázata mértékének oldaláról. Így például az olajszennyezések területén, az
olajszennyezéssel okozott károk megtérítésére szolgáló alap létrehozásáról szóló egyezmény
szerint a hozzájárulási olaj mértéke határozza meg, hogy éves szinten hozzájárulást kell-e
fizetniük az olajszállításban érintett személyeknek. A hozzájárulási olaj irányadó mértéke
150.000 tonna, így az efölött terminálba vagy kikötőkbe szállító személyek kerülnek a kockázat
hordozóivá. Egy hasonló jellegű, iparágakra bontott megoldás emellett választ is adhatna a kisés középvállalkozások finanszírozási kérdésére is [BIO Intelligence Service et al., 2012],
lehetőséget biztosítva számukra egy alacsonyabb összegben megszabott hozzájárulás
meghatározásában. Az ipari szektorok közötti eltéréseket figyelembe vevő rendszer egyértelmű
nehézségét azonban az adhatja, hogy amíg egyes iparágakban „egyértelmű” a szennyezés
kockázata, illetve annak következményei, addig más területeken – így a genetikailag módosított
szervezetek tekintetében –, a tudományos bizonyosság hiányából fakadóan még kevésbé
ismertek azok a környezeti hatások, amelyek a későbbiekben akár jelentős károkat is
okozhatnak. [Brunnée, 2004] Mindez azért bizonyulhat jelentős kérdésnek, mivel az ELD
irányelv alkalmazási körének hatálya alá tartozik a genetikailag módosított szervezetek által
okozott kár is, tehát, ha az ELD irányelvet vesszük alapul a kártérítési mechanizmus
kialakításához, akkor olyan további, még megoldatlan kérdésekkel kell szembesülnünk,
amelyek szintén gátját szabhatják az eredményes előrelépésnek.
A javaslat utolsó elemét a kártérítés nyújtásának feltétele – vagyis a 100 millió eurós összeget
meghaladó kár bekövetkezte –, valamint a kifizetett kártérítések gazdasági szereplő általi
visszafizetésének kötelezettsége képezi. E tekintetben maga a 100 millió euró volna a
vízválasztó, mivel az ez alatti összeget a károkozással érintett vállalatnak az éves nettó árbevétel
33%-ával kell visszafizetnie a tagállamokon keresztül a kártérítési mechanizmusba, addig az
efölötti összeget az európai kártérítési alap finanszírozná egy európai biztosítási séma szerint.
[Varga – Vásárhelyi, 2012] Így a javaslat ebben a formában főként a nagyvállalatokra lenne
tervezve, melyeknek szintén megfelelő biztosítással kellene rendelkezniük ahhoz, hogy vissza
tudják fizetni a kártalanítások összegeit. [BIO Intelligence Safety et al., 2013] Itt érdemes
visszautalni a fentebb már említett biztosítás kérdésére [Freeman – Scott, 2005], hiszen egy
ilyen kártérítési mechanizmusban való hatékony részvétel megkövetelheti egy biztosítás
meglétét a gazdasági szereplőktől. A biztosítások pedig összegüktől, valamint a vállalat által
képzett kockázat mértékétől függően viszontbiztosítások megkötésének lehetőségét vethetik
fel, amely a biztosítási díj emelkedéséhez vezethet. Ezáltal maga a vállalkozás is könnyen
csapdába eshet: hogyha a kártérítési alapnak fizetendő összeg elviekben alacsony is volna,
abban az esetben is lehetségessé válna egy jóval magasabb biztosítási díj fizetése, ezért a
veszélyes tevékenységet folytató vállalatok számára nem feltétlenül lenne kecsegtető egy
európai szintű kártérítési rendszerben való részvétel. Ezen felül arra is érdemes figyelmet
fordítani, hogy a vállalatok milyen jellegű biztosításokat kötnek: vagyis a biztosítás kiterjed-e
a környezeti károkra, vagy pedig csak a hagyományos károk eseteit ölelik-e fel.
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4 Összegzés
Összességében véve, a javasolt kártérítési mechanizmus létrehozása meglehetősen távolinak,
néhány ponton már-már megvalósíthatatlannak tűnhet. A fenti elemzésből egyértelműen
kitűnik, hogy egy európai szintű kártérítési alap felállítása meglehetősen nehézkes, számos
akadályba ütközik, a problémák egymásba csúszása pedig már-már egy ördögi körre
emlékeztetnek. Ezért úgy tűnhet, hogy a jelenlegi európai szabályozás, még nem érett meg egy
egységes kártérítési rendszer kialakítására. A létrehozás nehézségei nagymértékben a jelenlegi
szabályozásban, illetve kárbiztosítéki rendszerekben rejlenek. Az egyik ilyen probléma lehet,
hogy az ELD irányelv nem rendel kötelező küszöbértéket az alapvető fogalmakhoz, mint
például a kár fogalma, környezeti kár vagy eredeti állapot. [Csák, 2012b, 194.o.] Egy egységes,
európai szintű meghatározás hiányában meglehetősen nehéz egy egységes kártérítési alap
kialakításának irányába lépni. Abban az esetben pedig, ha az alap felállításához rendelnének
egy saját kár-fogalmat, illetve saját küszöbértékeket, akkor nem csak egy nagymértékű
differenciálás venné kezdetét, de egy szektoriális szintű különbségeket is figyelembe vevő alap
esetén a különböző veszélyes tevékenységekhez más-más küszöbértékek hozzárendelése is
szükséges lehet. További nehézségeket okozhat az ELD irányelv minimum harmonizációja is:
azáltal, hogy lehetővé teszi a tagállamok számára az irányelvben foglaltaknál szigorúbb
szabályok elfogadását, ami egyértelműen a tagállami szabályozások különböző szintjeit
eredményezheti. Mindez nagymértékben megnehezítheti egy egységes kártérítési mechanizmus
kialakítását.
Azonban a szabályozási kérdéseken túl még nagyobb kihívást jelenthet az érintett vállalkozások
egy rendszerbe „tömörítése” is: minél nagyobb eltérések vannak technológiai szempontból
közöttük, annál nehezebb lehet elfogadtatni egy alap felállítását, illetve az ahhoz való
csatlakozási kötelezettséget. A vállalatok közötti „bizalom” növelése pedig elsődlegesen – a
szennyező fizet elve helyett – a megelőzés elvére koncentrálva érhető el, hiszen azonos
követelményi szinteknek megfelelő veszélyes létesítményekkel sokkal könnyebbé válhat
egyrészt a kártérítési alap kialakítása, másrészt pedig az üzemeltetői oldallal is egyszerűbb lehet
elfogadtatni egy ilyen mechanizmus kialakításának szükségességét. Ehhez azonban nem csak
az üzemeltetői, hanem a hatósági oldal „erősítésére” is szükség lehet, hiszen az alapos és
megfelelő hatósági ellenőrzések ugyanolyan szerves részét képezhetik a rendszer
kialakításának. Ezen felül olyan álláspontok is megfogalmazásra kerültek, amelyek szerint a
vállalatok profitorientált megközelítésmódjának tekintetében van szükség változásra: ez pedig
egyfajta „emberi jogi due diligence” eljárást követel meg részükről, vagyis a vállalatoknak az
alapvető közösségi jogokat hátrányosan érintő a tevékenységük vagy kibocsátásuk hatásait felül
kell vizsgálni, valamint az ismert ipari veszélyek csökkentésének érdekében megfelelő
lépéseket kell tenniük, előtérbe helyezve a katasztrófák megelőzésére vonatkozó törekvéseket.
[Telesetsky, 2015, 1022.o.] Mindez azt is jelenti, hogy a vállalatok nem maradhatnak „az állam
árnyékában” [Telesetsky, 2015, 1027.o.], hanem aktív szerepvállalásukkal hozzá kell járulniuk
az alapvető jogok védelméhez és érvényre juttatásához.
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Abstract
Consumer protection represents today a key-concern for each modern economy, as it reflects
its potential of providing well-being for citizens and of empowering them to act efficiently on
the markets. Many financial products and services differ from non-financial goods and services
in the sense that the consequences of any issues and problems are typically much more drastic,
and strong consumer protection is required in financial markets to prevent such disruptive
impacts. The term ’consumer protection‘ implies that consumers need to be protected. In the
first instance, a free market system rests on the premise that contracting parties conclude
contracts voluntarily or refrain from doing so if one or the other party feels it is at a
disadvantage. Consumers need protecting because they are at a structural disadvantage
inasmuch as they have difficulty exercising their market power since their heterogeneity and
mass make it difficult for them to organise themselves into pressure groups. My aim with this
article is to prove that the consumer2 protection has a high priority in our life and this policy
could be more effectively if non-governmental organizations get enough ability to take part in
it. As former head of department on the consumer protection field at the Hungarian Financial
Supervisory Authority (HFSA) I had the chance to participate the establishment of Hungarian
first steps on a road to cooperate with NGOs on that field.
Keywords: consumer protection, financial, education, EU

Introduction
The EU of 28 countries has almost half a billion potential consumers. The member states have
progressively developed measures aimed at safeguarding the specific interests of these

This article has been presented at the Fiatalok Európában Conference in Pécs on the 14th of November, 2015. I
would like to express my acknowledgements for vetting this article to Prof. Dr. Lentner Csaba, and to Prof. Dr.
Török Gábor for supporting me as my thesis supervisor, and to conference organizers for the great coordination of
the event.
2
The term "consumers" is used in my article to mean natural person users and potential users of financial services.
It also includes the idea of consumer interest groups, which are an element of "civil society" within the European
Union ("EU"), and the most significant element of civil society for the purposes of financial regulation.
1
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consumers who play a vital economic and political role in society. 3 Starting in the mid 1970s,
the EU has endeavored to harmonize these national measures in order to guarantee European
citizens the same high level of protection throughout the single market.
In my theory if financial awareness of citizens could be strengthened, people would be more
eager to use financial instruments, that could result in the positive economic effects of lower
level of cash usage and the emerging role of long term investments. To verify my theory, I
would like to submit the EU and Hungarian efforts of regulation.
The European policy in favor of consumers aims to safeguard the health, safety and interests of
consumers, as set out in Article 169 of the Treaty on the Functioning of the European Union.
This policy promotes consumers’ rights to information and education, and their right to organize
in order to defend their interests. The EU has set up a specific legal framework to protect
consumer interests.
In the European Union, consumer policy for 2007-2013 addresses several challenges, including
those related to the extension of the EU, given the discrepancies between Member States.4 This
is a “relatively young EU policy” with “an ambitious agenda”, aiming to refocus European
regulation towards citizens oriented outcomes, to re-connect with its citizens by also taking into
consideration present specific new challenges arising form 2004 and 2007 enlargements.5
Consumer policy’s scope includes managing these changes and improving the functioning of
the internal market, addressing market failures, insuring proper access to goods and services
and empowering consumers to make rational choices.
As the European mode of governance has developed by claiming legitimacy largely through
functional participation, it is important to focus on the workings of functional participation, and
whether it delivers the claimed legitimacy.
The European project of harmonization of the regulation of financial services is an example of
multi-level governance in action. The EU's internal market program involves the breaking down
of barriers between national markets and the construction of a harmonized system of rules to
regulate the regional market. From the start, the fundamental treaty freedoms, free movement
of goods, persons, services and capital, together with competition law, were intended to further
the interests of consumers. Even before the introduction of a specific treaty competence of
consumer protection, the European Community based the promulgation of rules to protect
consumers on the imperative of market integration. Financial services regulation is in part a
subset of consumer protection regulation.
It is also clear that EU level rules on financial services increasingly pre-empt the powers of the
Member States to regulate to protect consumers of financial services. 6 There are two reasons
3

http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/index_en.htm
Corina Ene: Consumer protection in Bulgaria: EU challenges, Economics of Agriculture 2/2012. 253.p.
5
See Corina Ene supra note 253.p
6
Caroline Bradley: Consumers of financial services and multi-level regulation in the European Union, Fordham
International Law Journal, 2007/5., 1212-1213.pp.
4
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for this pre-emption. The first is that the volume and scope of EU level regulation of financial
services has increased in recent years, and the second is that some EU measures in this field
are now maximum-standards measures. However, as supranational rules take away policymaking power from the Member States, the democratic deficit becomes ever more significant
for European citizens. The increasing significance of supranational standard-setting and multilevel governance more generally has led to discussions of the need for a global administrative
law.
By the late 1990s the Commission acknowledged that the people of Europe were not obtaining
all of the benefits they could expect from a single European market. The Commission noted
that the market in consumer financial services was not fully integrated.
The Commission published its Financial Services Action Plan ("FSAP") in 1999, identifying
key areas for further harmonization, including integration of retail markets, which was
identified as a priority.
The Economic and Financial Affairs Council ("ECOFIN Council") appointed a Committee of
Wise Men, led by Baron Lamfalussy, to rethink the EU's processes for developing financial
policy, and this committee proposed a new system which would distinguish framework
measures and detailed implementing rules. The Committee also emphasized the need for
cooperation between national regulators and for more effective enforcement of Community law.
Although the EU has adopted a number of financial services directives since the Lamfalussy
Report, the process is still not always rapid. For example, the Market for Financial Instruments
Directive ("MiFID"), which replaces the Investment Services Directive, was adopted in 2004.
Increasingly, financial services directives constrain the ability of the Member States to impose
stricter rules than those established in directives. These constraints exist both as a formal matter
and as a practical necessity. Whereas the Second Banking Directive and the Investment Services
Directive were minimum standards measures, establishing baseline regulatory standards, some
more recent directives establish maximum regulatory standards. However, even where the text
of EU measures allows the Member States some discretion in implementation, market
participants have argued that the Member States should not use that discretion to promulgate
"gold-plated" rules which would interfere with market integration.
Fifty years after the initiation of the European project, substantial progress has been achieved
in integrating European financial markets at the wholesale level.
1 Citizen participation in policy-making
The original vision of the European Economic Community included representatives of civil
society in the process of rule-making through the participation of the European Economic and
Social Committee ("EESC") as a consultative body. The Economic and Social Committee
includes representatives of consumers. The European Parliament, which was originally a purely
consultative body, is now a co-legislator with the Council, and its members are directly elected
by European citizens.
The delegation of rule-making powers with respect to financial services to the Commission,
with the assistance and advice of specialized committees brings the more general debate about
the comitology system into the area of financial services policy. Thus, the call for represen189
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tation of a wider range of interests within the EU's administrative processes also applies in the
financial services sector.7
The Commission has taken a number of steps to encourage consumers to participate in the rulemaking process. For example, the Commission publishes consultation documents on proposed
directives and invites comments from the public.
The Commission has taken positive steps to build consumer participation into its work. For
example, in 2004, the Commission established the Forum of User Experts in the Area of
Financial Services ("FIN-USE") to ensure that the views of consumers and small businesses
were reflected in EU policy-making, and in the Commission established a Financial Services
Consumer Group.
2 Need of transparency
Considering the significant potential detriment that financial services can cause to individual
consumers and to the Single Market, consumer protection policy needs to properly focus on the
area of transparency. Improved transparency and better informed transactions resulting from
such policy will lead to better solutions for consumers and greater market efficiency.
3 The importancy of the financial education
Each year the global economy adds an estimated 150 million new consumers in financial
services. Most are in developing countries, where consumer protection and financial literacy
are still in their infancy.8 The government authorities in the EU are starting to look at concrete
and effective ways of improving consumer protection in financial services and financial literacy
and take a proactive approach to reform of their retail financial markets.
Educated and informed consumers are an important factor in innovative, fast-paced and
sustained economic development. It is therefore in the interests of all concerned to keep the
discrepancy between the dealised image of the rational consumer and the real-life consumer as
small as possible.9
Financial literacy gives consumers the skills to understand and evaluate the information they
receive. Together consumer protection and financial literacy set clear rules of engagement
between financial firms and their retail customers and help narrow the knowledge gap between
consumers and their financial institutions.
What to do list
- Basic financial concepts, such as risk/return tradeoffs and value of long-term financial
health, should be taught in schools.
7

See Caroline Bradley, supra notes 4. 1226. p.
World Bank Consultative Draft: Good Practices in Consumer Protection and Financial Literacy in Europe, 2008,
October, 1.p.
9
Deutsche Bank Research: Consumer Protection in financial services, 24. May 2011, 1p.
8
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-

Regulators and professional associations should provide sufficient information to mass
media for analysis of issues related to financial products and services.
Financial regulators should publish independent information on the costs, risks and
benefits of financial products and services.
Non-governmental organizations should be encouraged to provide consumer awareness
programs to the public regarding financial products and services.
Government and state agencies should consult with financial institutions, consumers
and associations to develop proposals that meet consumer needs and expectations.
The financial capability of consumers should be measured periodically through broadbased surveys that are updated from time to time.

4 Regulation
Goodhart et al. (1998) identify three main reasons for government intervention in the financial
sector:
- asymmetric information: customers are less informed than financial institutions.
Financial supervision aims to protect customers against this information asymmetry.
- externalities: the failure of a financial institution may affect the stability of the financial
system. Systemic supervision aims to foster financial stability and to contain the effects
of systemic failure.
- market power: financial institutions or financial infrastructures, such as payment
systems, may exert undue market power. Competition policy aims to protect consumers
against monopolistic exploitation.
While the potential benefits of well-functioning retail financial markets are many, the preceding
discussion identified a range of potential market failures and sources of consumer detriment in
financial markets. In practically all cases, proper regulation and strong consumer protection can
help overcome or at least mitigate these issues.
However the benefits from good regulation of financial markets and strong consumer protection
are much wider. At a high level, financial sector regulation aims to address the systemic risks
posed by key financial institutions and avoid contagion of failure through the financial system.
The new measures under Basel III and CRD IV together with a much rigorous assessment by
regulators of the quality of the financial institution’s reduces, but does not eliminate, the risk to
extending credit (mortgage and consumer loans) to consumers which face a high risk of running
into difficulties if the interest rate on such products increases or if their income is reduced
substantially.
Consumers also benefit from such regulation focused on the avoidance of systemic shocks to
the financial sector as it reduces the future risk of financial crisis and increases the stability of
the economy. Regulation also aims to reduce the risk of failure of individual financial sector
firms. It is frequently argued in the literature that, for a variety of reasons, the failure of a
financial firm can be more disruptive to a consumer than the failure of a non-financial firm.
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For example:
- the amounts involved with financial firms are often greater;
- there are problems in information transfers (for example, shifting an account to another
firm may not be frictionless or costless);
- financial firms are often involved in long-term relationships with customers; and,
- the financial firm has a fiduciary commitment to the customer.
An important positive externality of regulation for consumers is the increased confidence in
financial markets and financial institutions that good regulation gives to consumers. Finally,
good regulation of the financial sector also aims to prevent situations where, because of
competitive pressures, financial sector firms adopt hazardous strategies vis-ŕ-vis their customer
base to secure short-term advantages even, if in the long run, such activities are not beneficial
for their customers.
In concluding this section, it is important to note that, while all the discussion above focused
on the benefits for consumers of robust and effective regulation of retail financial market, there
exists an important, positive feedback loop from good consumer protection in financial markets
to overall financial stability and reduced riskiness of individual institutions and the overall
financial sector. This is due to the fact that such robust and effective consumer protection
prevents financial institutions from taking excessive consumer lending risks.
There are conduct of business rules, which have important role at self regulation. Conduct of
business rules can also give guidelines for the quality and objectivity of advice. Providing
advice is distinct from providing information. Whilst information merely describes the
(essential) characteristics of a product or service, advice implies a recommendation to a given
customer to opt for a specific product.10 A financial institution must take steps to ensure that a
recommendation is suitable for its customer. This can, for example, be done by making a
customer’s profile containing information about the customer’s knowledge and experience
relevant to the specific type of financial product, financial situation, and investment objectives.
When advice is given, it should be objective, based on the profile of the customer, and
commensurate with the complexity of the products and the risks involved. The requirement of
objectivity aims to minimize potential conflicts of interests when financial institutions are better
informed than customers. Customers in some countries rely on independent advice to make
appropriate decisions.
On the one hand, conduct of business rules require proper information provision (transparency)
to (potential) customers. This should enable customers to take better decisions. On the other
hand, conduct of business rules set minimum standards for advice and introduce a duty of care
for financial institutions. The challenge for policymakers is to find the right balance between
empowering customers by providing information and education (fostering financial literacy)
and protecting customers by setting minimum standards for financial institutions’ behavior.

10

Dirk Schoenmaker: Financial Supervision in the EU, Encyclopedia of Financial Globalization, Amsterdam,
April 2011., 11.p.
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Five years since the start of the financial and economic crisis, the EU is only now finalising the
long-announced reforms of its legislative framework in the field of investor protection. As the
European legislature comes to a close, the time is right to make an assessment of the state of
investor protection and regulatory reforms in Europe. The European Commission has presented
a legislative package that raises standards in financial services and removes loopholes for the
benefit of consumers. Specifically, the package proposes new, consumer-friendly standards for
information about investments, raises standards for advice, and tightens certain rules on
investment funds to ensure their safety.
5 Benefits of financial sector regulation
Well functioning retail financial markets benefit consumers in many different ways. Among
others, they allow consumers to:
- smooth their life-cycle earnings by providing a variety of savings instruments to
accumulate funds to provide income during retirement;
- overcome their short-term budget constraints through borrowing for the acquisition of
consumer goods and services, property, financial assets, etc.;
- protect themselves from various risks through insurance;
- economise on the need for cash through the use of alternative store of values (such as,
for example, a current account) and payment instruments (such, as for example, direct
debits or credit cards).
6 Lacks
At the present time, European consumers do very little cross-border financial services shopping.
For example, according to the last Eurobarometer survey, 94% of survey respondents in the
EU27 have never purchased a financial product in an EU Member State outside their home
country and only 11% would consider a cross-border purchase.11
Regulators and consumer organisations identified examples of discrimination in the insurance,
mortgage, basic banking, securities and consumer credit markets. Across these sectors there is
evidence of discrimination or effective discrimination on the basis of age, gender, health status,
disability, internet access, employment status, and residency.
Moreover, a number of specific measures which will enhance consumer protection in financial
markets have already been adopted or are in the process of being discussed.
7 What about Hungarian financial consumer protection?
In response to the crisis and the aforementioned trust issues, the HFSA’s role in consumer
protection was upgraded and the scope of its activity gradually expanded to intensify efforts
aimed at developing the financial culture and fostering the fair behavior of service providers.
The first step was a Code of conduct. The Code of conduct on the principles of fair conduct by
11

See EP Study, supra note 7., 67.p.
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financial organizations engaged in retail lending came into force on 1st January 2010. The
institutions joined the Code shall fully comply with the principles of the Code during their
activities of retail lending and leasing. According to the Code, the HFSA regularly oversees the
compliance with the provisions of the Code and publishes on its website the observations and
the ratings established in the course of such inspections.
After this self regulation came the following recommandations.
The first and most important recommendation was issued in November 2011. The aim was to
protect the interests of consumers who use retail services provided by financial organisations,
and to provide financial services providers with principles that facilitate application of law and
that go beyond the specific provisions of law.
The principles of this recommendation are:
- to promote compliance with the provisions of law pertaining to consumer rights and
specifying behaviors to consumers, to provide correct information to service users;
- to enforce consumers’ interests, and to avoid any subsequent legal disputes that may
arise between the financial organisation and consumers;
- to reduce operational, reputation and legal risks;
- to promote stability, predictability and fair competition;
- to improve consumers’ overall assessment of financial organisations.
HFSA issued a special complaints handling recommandation in November 2012. The HFSA
expected that the principles presented there in and serving the interests of clients are efficiently
incorporated into the day-to-day operation of service providers and constitute an integral part
of the attitudes of executive officers and administrators in charge of complaints handling and
thereby become an organic component of all client related activities of institutions. The
principles contained in the Recommendation and adherence to them serve not only the interests
of clients but also those of service providers, since service provider behavior that ensures highlevel protection for client’s interests is a positive competitive factor in client retention over the
long run.
HFSA issued the third recommendation in December 2012 in connection with the unit-linked
insurance contracts. The objective of the recommendation was first to interpret the Authority’s
practice of enforcing the law in its prudential and consumer protection supervision and
inspections related to unit-linked life insurance policies, and second to describe good practices
that reflect and go beyond the relevant legal requirements.
Before the fourth recommendation, the HFSA researched the best practises on the financial
market in connection with special handling the handycapped consumer and therefore
cooperated with handycapped people’s organizations (e.g. Hungarian Federation of the Blind
and Partially Sighted, National Association of the Deaf and Hard of Hearing, etc.) also. In the
case of vision impaired customers, it is advised to read out the contract. Customers with
impaired hearing should receive written information, or should be allowed to use a sign
language interpreter. The recommendation calls on service providers to direct customer
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attention to administration options not requiring personal presence (e.g. internet banking,
hotlines) and indicate which branches and ATMs offer barrier-free access. This
recommendation was a big success in 2013, and an evidence that a good reason raises the
efficiency.
As part of its consumer protection action package, the HFSA issued a CEO letter outlining
consumer protection principles pertaining to switching banks by retail customers. One of the
nonbinding requirements specified by the HFSA in the CEO letter was that institutions should
prepare a one-page summary document that presents key information to consumers on
switching banks in clear, simple and unambiguous language. The attachment to the CEO letter
serves as a sample for drafting this document. The CEO letter also calls on institutions to make
the Bank account selection program and other HFSA information materials (short videos
publications) easily available to customers.12
For financial education HFSA produced short videos that are aired on national television and
published online information materials on its website. The Bank account selection program
on the HFSA’s website may provide significant help to consumers in selecting the right account
package and switching banks. The HFSA made this interactive account selection tool available
for consumers in December 2012. The program contains the conditions of retail account
products, makes it easy to oversee and compare retail account costs and provides guidance for
selecting lower cost account packages based on the individual account usage pattern of the
customer. On the same basis it also calculates the estimated monthly costs of account
transactions. What makes this online program unique even on a European comparison is that it
relies on mandatory data provision by institutions supervised by the HFSA.
After the soft regulation the HFSA got regulatory power. The complaints handling Decree of
the Chairman of the HFSA was issued in September 2012.
8 Education, financial consulting network
In addition, the HFSA actively participated in the “Everyday finances consumer educational
program”, a comprehensive financial literacy improvement initiative launched in 2011 and
continued into 2012. The program is an exemplary joint effort of the public sector (HFSA,
Central bank of Hungary) and 21 financial institutions, aiming to shape the attitude of retail
customers concerning finances and to improve their financial knowledge.
The establishment and operation of a financial consulting network of national coverage with
professional and financial support from the HFSA was a significant accomplishment in serving
financial consumers and represents exemplary cooperation between the authority and civil
organizations. The HFSA’s goal in setting up the consulting network was to take independent
and proficient financial consumer informing services beyond the Budapest-based HFSA, and
to make sure that professional consultation offices that meet HFSA expectations are in place in
each region. Originally, the financial consulting network began operations at eight locations in
12
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early April 2011. However, after positive performance assessments and favourable feedback
from consumers, the network was extended to eleven additional county capitals for two years
(Békéscsaba, Debrecen, Eger, Győr, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Székesfehérvár, Szeged,
Szombathely and Zalaegerszeg), making financial consumer protection even more
comprehensive. The network offers free-of-charge advice on financial contracts and issues,
provided by legal and finance professionals who are proficient in enforcing consumer claims.
In addition, consultants can effectively orientate customers to the right places to find legal
remedy to their problem, sparing them the burden of multiple administration rounds.
HFSA ceased operations on 1st October 2013, with the Central Bank of Hungary assuming its
functions. Since that the Central Bank is the Financial Asuthority in Hungary.13
The HFSA regularly consulted (nowadays the Central Bank) with civil and interest
representation organizations (e.g. of those with disabilities) actively engaged in financial
consumer protection. The purpose of this dialogue is to enable the HFSA to present key market
trend experiences and the main consumer protection steps it has taken. The experiences of
invited organizations may also provide important and useful input to the HFSA and other civil
organizations for financial consumer protection.
9 Summary
The European financial market is still a work in progress. The citizen as consumer is at the heart
of the internal market. However, the retail financial services market in Europe is not fully
integrated, and consumers do not benefit as much as they might from competition between
different financial services providers. Attempts to increase the level of retail market integration
face some hurdles, however, as consumer groups and financial trade associations have different
views on what quantity and what varieties of harmonization are desirable. Consumer groups
and trade associations disagree even about the management of the process of rule making. The
difficulty of resolving the tensions between the views of consumer groups and financial firms
in the context of financial services policy raises real questions about the potential of functional
participation to legitimate European rule-making in this area. Consumer protection in the area
of financial services should be strengthened and consumers’ financial capabilities should be
raised. Considering the significant potential detriment that financial services can cause to
individual consumers and to the Single Market, consumer protection policy needs to properly
focus on these services. Improved transparency and better informed transactions resulting from
such policy will result in better solutions for consumers and greater market efficiency. This is
particularly important, since European consumers have very limited access to financial services
in other Member States, where these services could be more beneficial and offer more
protection (according to recent Eurobarometer survey, 94% of respondents in the EU27 (before
the entry of Croatia) have never purchased a financial product in an EU Member State outside
their home country).

13
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It can be considered a great achievement and result of Hungarian effort, that country is not in
backlog at this very serious field. If tasks are linked to NGOs, they can be executed in higher
quality, because they are closer to consumers. The effectiveness of NGO participation can not
be measured with financial indicators. Growth in efficiency does not imply direct savings in
state budget, but the number of consumers reached via the activity of NGOs.
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APPROACHES TO COMMUNICATION
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Abstract
’Communication’ was one of the most vogue word of social science in recent decades. The
power of language fascinated not only linguists, but philosophers as Ludwig Wittgenstein, and
Bertrand Russell, who were the progenitors of the linguistic turn, focused on the relationship
between philosophy and language. Shifting from metaphysics and epistemology to the use and
structure of language the new paradigm finds meaning in the relation between things and gives
primacy to pattern over substance. The fact that language is not a transparent medium of
thought stimulated many scholars even in the field of legal theory and sociology. I would like
to present a segment of this huge research area, to share approaches to communication using
Jacques Derrida’s and Niklas Luhmann’s conclusions. Both focus on the role and structure of
communication however approaching from opposite direction with rather different purpose
using methods as difference, differentiation and temporalized complexity. The two thinkers
represent two different denouements which nevertheless linked together.
Keywords: deconstruction, logocentrism, differentiation, construction, contingency
Article
Communication Research, the study which explores the processes, antecedents and
consequences of communication has comprehensive role both in legal theory and in judicial
practice since lawyers always work with language and texts. Interpretation is a central – even
foundational – aspect of law however despite of many discussions on the issue there remains
widespread disagreement over the methods of interpretation.2 Searching for the proper meaning
of a legal text practitioners and theorists find themselves in the middle of the research on
communication. The word ‘communication’ has antique origin. Latin word communicatio is
rooted in verb ‘communicare’ meaning to share, divide out. It is closely linked to the adjective
communis meaning to make common. So ‘communication leads to community, that is to
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understanding, intimacy and mutual valuing’ therefore ‘community can be defined simply as a
group in which free conversation can take place’3
Traditional concept of communication can be described as simplicity, solidity and unity of
meaning, as a vehicle or means of transmission. This univocal, rigorously controllable and
transmittable concept of communication was challenged inter alia by French philosopher
Jacques Derrida, demonstrating that a context is never absolutely determinable, or more
precisely its determination can never be entirely certain or saturated. Is it certain that
communication is communicable? The seemingly innocent question is quite provocative more
precisely thought-provoking. Studying the very nature of communication and reviewing
traditional Anglo-American philosophy of language - mainly work of John L. Austin and John
Searle – Derrida finds their attitude disputable. Why should we confine ourselves for simplicity
to spoken utterance4, and ‘predetermine communication as a vehicle, a means of transport or
transitional medium of meaning, and moreover of a unified meaning’5? With respect to the very
structure of language, no proper context can provide proof of a final meaning. Therefore making
any claim to final truth is impossible regarding that truth is both relative and plural. With the
technique of deconstruction6 we can explore the hidden assumptions and contradictions of the
text, experiencing that language bears within itself the necessity of its own critique. Reading of
the text erodes the base of determinate meaning and gives permission to the activity of semantic
free play. Derrida’s aversion to fixation and feeling of non-belonging probably rooted in being
non-Arab in Algeria and a stranger to France - CV is ended7. The sense of dislocation has a
unique connection with deconstruction which ‘often consists regularly or recurrently in making
appear - in each alleged system – a force of dislocation, a limit in the totalization, a limit in the
movement of syllogistic synthesis’8. Promoting awareness and interest through plurality of
meaning, the word ‘communication’ can be opened up breaking through the semantic domain
and unfold the non-semantic movements as well. As Derrida said, ‘deconstruction is not a
philosophy, or a method, it is not a phase, a period, a moment. It is something which constantly
at work and was at work before what we call “deconstruction” started.9 Deconstruction
functions by engaging in sustained analyses of particular texts, seeks to open texts up to
alternative and usually repressed meanings, to dismantle the binary oppositions which govern
a text. Presence and absence, speech and writing, nature and culture are examples of the binary
oppositions where one of the two terms governs the other as a violent hierarchy. One of the
most exciting opposition strains between speech and writing. Regarding that western culture
prefers speech to writing Derrida even shocked his contemporaries pointing out the

3

Rollo May (1972): Power and Innocence/A Search for the Sources of Violence, W. W. Norton and Company NY
The sentence ‘still confining ourselves for simplicity to spoken utterance’ is quoted by Derrida from John L.
Austin (1962): How to Do Things with Words, in Derrida’s essay: Signature Event Context, see below:
5
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the inaugural edition of the journal Glyph in 1977, than published in Derrida, J. Limited Inc, Northwestern
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shortcomings of logocentric tradition of western philosophy.10 If knowledge is a construction
of mankind expressed by language can we gain extra knowledge deconstructing the
construction? Following Derrida we can deconstruct the hierarchy of speech over writing with
the help of the supplement. The philosopher and writer of the Enlightenment J. J. Rousseau
used this term who reckon writing as a supplement to speech. Language as an intimate, faceto-face, immediate expression of actual thought used by little communities was corrupted by
writing which is only a supplement to speech. Rousseau neglects that ‘progress’ leads to
happiness of mankind.11 On the contrary civilization and learning depraved human nature.
Rousseau idealises the uncivilized man, the noble savage who was natural, exempt from private
property, free from the institutions of the political state moreover innocent of writing. In
Rousseau’s thoughts there is a binary opposition between nature and culture. Nature is innocent,
noble and original while culture is corrupt, artificial and imitative. Nature is the fullness of
presence while culture is a supplement. Writing, as a dangerous product of civilization is
supplement to natural speech. But Derrida points out that while, Rousseau yearns for the full
presence of speech he was a writer and we know him only through his writings. Searching for
the root of speech/writing opposition - for example Rousseau’s aversion to writing - Derrida
demonstrates that logocentrism is deeply rooted in western tradition. This consistent valuing of
speech over writing connects with the idea of presence. According to the Aristotelian definition
‘spoken words are the symbols of mental experience and written words are the symbols of
spoken words.’12 In Plato’s Pharmacy13 Derrida reveals the hidden assumption of speech and
presence moreover unfolds the metaphysic background of this preference. Derrida deconstructs
platonic dialog the Phaedrus exploring the layers of the text and reinterpreting the origin of
writing. In the Phaedrus Socrates is lured into the country not by speech but by a text that
Phaedrus has. So ‘writing is already on the scene’. To be in the country and writing means the
same for Socrates: they are both foreign and strange. He only left Athens to do military service
in wars on behalf of the state. Unlike most Athenians, Socrates was not interested in travelling
he was perfectly happy in Athens.14 He was present in Athens walking on the Agora initiating
conversations regardless of whether his interlocutor wanted to be questioned or not. Socrates
thought that the ideal way to do philosophy is to have a one-to-one conversation. His
philosophical activity was essentially an oral, interpersonal, interacted one, questioning and
quizzing detecting the truth. But he never wrote anything down. What we know about him is
from second handed. So he was out from his familiar physical and philosophical terrain when
he discussed with his disciples the dangers of the art of writing in the Nature. Socrates tells the
myth of the invention of writing as follows: One of the old Gods of Egypt Theuth (Thoth) offers
his King writing as medicine (pharmakon) that will make Egyptians wiser and will improve
their memory. The king - namely Ammon, the Father of Gods - refuses the gift regarding that
its true effect is likely to be the opposite: writing is a remedy for reminding, not remembering,
saying that writing will only create forgetfulness. Writing as series of signs only reflects the
10

Inter alia M. Foucault described deconstruction as a minor pedagogy of textualization.
See: Rousseau, J. J. (1754) : Discourse on the Origin and Basis of Inequality among Men
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Aristotle: On Interpretation, Section 1. Part 1.
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Derrida, J.(1968): Plato’s Pharmacy, essay published in english in: Dissemination, Athlone Press London 1981
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‘Socrates ... you never went out from the city to a festival, or anywhere else, except on military service, and you
never made any other journey, as other people do, and you had no wish to know any other city or other laws, but
you were contented with us and our city’ Plato: Crito, Plato in Twelve Volumes, Vol. 1. William Heinemann Ltd.,
London, 1966.
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true knowledge but it is not the true wisdom itself. Investigating in Plato’s Pharmacy Derrida
finds interesting the word pharmakon meaning in the same time remedy and poison. The
signification and value of the word can shift and change according to the context of the text. So
the translation of the pharmakon as remedy delimits the meaning of the word: ‘The translation
by remedy can thus be neither accepted nor simply rejected. ... The pharmakon can never be
simply beneficial.’15 Accepting the fact that all truths are contingent Derrida suggests in an
interview that ‘for the notion of translation one will have to substitute a notion of
transformation: the regulated transformation of a language by another, a text by another.’16
As we know from Plato’s writings, Socrates - as Ammon, the King in Egyptian myth - not
favoured writing. It is impossible to discuss with written words, they cannot answer back,
cannot really deal with questions. Writing has a strange quality, ‘is very like painting; for the
creatures of painting stand like living beings, but if one asks them a question, they preserve a
solemn silence. And so it is with written words; you might think they spoke as if they had
intelligence, but if you question them, wishing to know about their sayings, they always say
only one and the same thing.’17 According to the logocentric western tradition living speech
articulates the subject’s living thoughts. This is the internal unity of thought and voice, or the
oneness of idea and sounding (pronounced, articulated) word, the act of creation, the action of
the presence. Writing, on the contrary is separation, the external representation of this original
and living unit. So writing is something non-living which recalls the non-present and in this
term involve the absence, the impossibility of the direct contact with the subject. Therefore
‘speech comes to be added to intuitive presence (of the entity, of essence, of the eidos, of ousia,
and so forth); writing comes to be added to living self-present speech'18. This is why writing is
thought to be in a hierarchically subordinate position to the essential/present/living speech. But
is it the final truth? What happens after deconstructing this basic statement of western
philosophy? From this point of view the operation of deconstruction is profanation regarding
that all identities are deemed to be essentially contingent. Profanation gives up the ontological
hierarchy, the possibility of higher order, the unity and necessity. After a thorough examination
Derrida proves that there is no hierarchy between speech and writing. Living thought has to be
expressed, articulated with the help of speech or writing. But neither speech, nor writing is
identical with the living thought regarding that they are secondary and imperfect. Both speech
and writing is an attempt and at the same time an effort for expression with the help of language.
So language is already there, before we use it as a structure/genesis therefore it has a pre-given
nature. Exactly this pre-given structure is called by Derrida arche-writing. Arche-writing is
not an inscription or sequences of signs. Rather is a mediation that makes all sign-usage
possible. So writing is not some subsequent and parasitical form of speech as Saussure stated19
but an equivalent to speech enabling by the original difference and deferal that signification
enacts. The boundary between inside and outside, living and non-living separates not only
speech from writing but also living memory from remembrance. An intelligent word is graven
in the soul of the learner according to Socrates so the real knowledge is based on
learn by heart instead of writing. But, as Derrida indicates memory always needs signs in order
15
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to recall the non-present, with which it is necessarily in relation.20 Revealing and undermining
the hidden oppositions, the instilled hierarchies in communication how can we manage the
uncertainty the world around us? ‘How do we act? ...How do we move from the text, understood
in the broad sense to action? If there is a deconstructive logic of undecidability, where an event
or an action can be both/and, neither/nor, or in ethical terms both good and evil, how do we
make a decision on the basis of undecidability... how do we discriminate between good and bad
actions?’21 Derrida’s realization of unpredictability, the neither/nor, either/or attitude of his
philosophy provoked heated debate in academic circles. When Derrida was awarded an
Honorary Doctorate at Cambridge in 1992, there were howls of protest and indignation
expressed by an Open Letter stating inter alia that ‘Derrida’s work does not meet accepted
standard of clarity and rigor’ 22. However the refusal of any violence and hierarchy and the
permissive or pluralist attitude not means instability or the lack of clarity for Derrida but strong
inner certainty concluding that ’deconstruction itself is not deconstructible. ... Deconstruction
is justice.’23
After deconstruction what should a humanist to endure? Systems Theory of Niklas Luhmann.
Derrida and Luhmann been viewed as extreme theorists of post-modernity characterised by
definite rejection of all efforts to restore a universal or identical order to the processes in which
meaning is come into being. The both deconstruct the mythical base of authority, and detect the
outdated traces of metaphysics in the rationally valid structure to the origin and order of the
individual and social existence. They share the pluralizing and anti-metaphysical approach of
social reality. Beyond these obviously corresponding responses to modernity Luhmann and
Derrida draw very different conclusions. While Derrida visualize a true political legitimacy or
existence where the unregulated and spontaneous freedom of the individual is realised, and no
longer structured or determined by any social or metaphysical hierarchy Luhmann appallingly
rejects the human from the centre of the social. If Derrida is shocking and scandalous Luhmann
is downright breathtaking. ‘As has often been observed, reading Luhmann is not for the critical.
Rather it is for the resigned.’24 Rejection of the individual as the centre of universe or of the
social is not because human being became less important for society - as simplified approaches
to globalization state - but because the subject-centered analysis does not belongs to the field
of sociology. ’The well known distinction between psychology and sociology have led to the
understanding, that psychical and social systems can no longer be integrated. Therefore the
concepts of ’subject’ and ’individual’ function as empty formulas for an, in itself, highly
complex state of affairs falling within the domain of psychology and no longer concerning
sociology.’25 Without a reference to the subject how could be a communication theory
developed? - With ease. As Mallarme saw that ‘it is language which speaks ... a language alone
acts, performs, and not oneself’26 Luhmann states that ‘humans cannot communicate; not even
20
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their brains can communicate; not even their conscious minds can communicate. Only
communication can communicate’. Luhmann rejects all individualized, anthropocentric or
psychologised theory and states that evolution of society cannot be explained by individuals or
groups of individuals, analysing their actions, motives, beliefs and values. According to him
social events are caused by contingent conditions without any chance to rational explanation
and perfection. Therefore he excludes the possibility that ‘the future may be brought under
control through controlling or regulating people’s personal beliefs and values’. Regarding that
he refuses the humanist claim that by education or enlightening people can be influenced to
create a better or more just society, it is not surprising that Luhmann was labelled an antihumanist social theorist. Furthermore he denied the existence of any external referent or
objective rightness, which gives guidance to the ultimate validity. ‘In reading Luhmann, before
long one inevitably experiences a “clang” as a thought resonates with something pre-existing
but only half-formed, evoking a “now that’s something worth thinking about”, and you put the
book down gently for awhile lost in thought. Yet, there is a definite risk that you will throw it
down in disgust before you get that far, so be warned’27. However, after a careful study we can
discover that systems theory is neither pessimistic nor anti-humanistic. Rather it highlights the
essential freedom and risk being operational attribute of modern society. So let’s see where the
people disappeared from society. Luhmann as a systems theorist interprets the social world as
the basic relation of system and environment. The unit of existence is the system and the ‘world’
is the environment reflected by the system itself. According to systems theory people are seen
as psychological-organic system, but not social systems.28 Differentiation of systems is based
on the media through which they operate. The medium for psychic systems is consciousness
the medium for social systems is communication. The two operate separately although
constituting environment for each other. The importance of subject or individual remains intact
in this theory but society and consciousness have separate existences as autonomous worlds of
meaning. ‘The theory of autopoietic systems could bear the title Taking Individuals Seriously
certainly most seriously than our humanistic tradition.’29 Luhmann sees the individual not as
part of modern, functionally differentiated society but as a completely independent selfreferential system. From antiquity people was required to be zoon politikon30, where the
commonwealth is the matter of the people31. As a consequence of social evolution modernity
has released the individual from this obligation. In segmented and hierarchically differentiated
society an individual only acquired status by inclusion in specific segment or strata meaning
that one was included in only one system. The position of individual basically changed in
functionally differentiated society since neither society as a whole nor subsystems can
guarantee full inclusion. Person continuously fluctuates between various functional systems
therefore one cannot define oneself on the basis of a certain inclusion anymore. A new form of
individuality occurred in functionally differentiated society namely the ‘exclusion
27

Blute, M.: Theories of distinction by N. Luhmann, Book Review in Canadian Journal of Sociology
Online November - December 2002
28
Luhmann identifies three types of autopoietic systems: living systems, psychic systems, and social systems
29
Luhmann, N. (1992): Oparational closure and structural Coupling: The differentation of legal system in Cardozo
Law Review vol. 13. p. 1422.
30
‘Man is by nature a political animal (zoon politikon).’ Aristotle: Politics, 1.II.
31
‘res publica res populi, populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus
multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus. eius autem prima causa coeundi est non tam
imbecillitas quam naturalis quaedam hominum quasi congregatio.’Cicero rep. 1.39.
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individuality’, where exclusion in turn allows the possibility of re-entry into special social
subsystems to fulfil personal demands time to time. ‘Exclusion’ on the one hand means that
individual is not the part but the environment of society, on the other hand means liberation
from social structures. Of course this signifies ‘dramatic increase in both individual freedom
and risk’32. Detecting the vulnerable position of the individual Luhmann states that the
individual personality needs special protection by institutionalised fundamental rights.33
Old European philosophy of consciousness or subjectivity defined communication as
transmission of messages within a community in which subjects interact with one another by
communicating. In modernity ‘the metaphor of transmission is unusable because it implies too
much ontology’34 Instead of interpreting communication as a sender-receiver relationship
systems theory defines communication as the process of selection namely grasping something
out of the actual referential horizon while leaving other things aside. This process is connected
to observation where ‘observing’ is not the exclusive activity of psychic system but an abstract
procedure, distinguishing two selections and manage the difference. Observation means that
observer makes difference between oneself and the observed. At this point Jacques Derrida is
evoking whose semiology is focused on difference, on the subtle analyses of the interplay of
presence and absence. Systems Theory begins the analyses of communication with difference
as well, namely with the difference between utterance and information. The starting point
however is neither the subject (action theory) nor the sign (language theory, structuralism) but
the operational process of communication. In the systems-theoretic approach it is the very
emergence of communication that is emphasized. ’Just like life and consciousness,
communication is an emergent reality, a state of affairs sui generis. It arises through a synthesis
of three different selections, namely, selection of information, selection of the utterance of this
information, and a selective understanding or misunderstanding of this utterance and its
information.’35 Contingency is embodied in freedom to accept or reject, so society’s
communications is characterized by acceptance and/or rejection of allegations, explanations,
conclusions, etc. as real or just. Communication is inherently social and the social is reproduced
through communication. Communication produces communication and only communication
communicates. Social systems make sense of their environments through their
communications, moreover, states Luhmann, society consists of the totality of all meaningful
communications.

32

Verschraegen, G (2002).: Human Rights and Modern Society A sociological analysis from the perspective of
system theory in Journal of Law and Society Vol. 29. No.2.
33
Luhmann, N. (1965): Grundrechte als Institution, Dunckerc&Humblot Berlin – Fundamental Rights as an
Institution - not full English translation is available
34
Luhmann, N. (1995): Social Systems, Stanford University Press US p. 139.
35
Luhmann: ’What is Communication?’ in: Communication Theory vol.2-3 p. 252
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SOKSZÍNŰ MIGRÁCIÓ AZ EU-BA ÉRKEZŐ MENEKÜLTEK KÜLDŐ ORSZÁGAINAK POLITIKAI
FÖLDRAJZI KÉPE1
Farkas Marcell
MSc hallgató
Pécsi Tudományegyetem
farkas.marcell92@gmail.com

Absztrakt
Napjainkra a migráció és a vele összefüggő társadalmi, politikai és gazdasági hatások váltak a
leginkább vitatott témává az Európai Unióban. A különböző afrikai és ázsiai migrációs
útvonalakon a térségünkbe érkező menedékkérők tömegei a schengeni övezetbe érve a szabad
mozgás elvi lehetősége miatt nemzetközi szintű kihívások elé állítják a döntéshozókat. Ezen
felül az EU-val foglalkozó kutatók és szakemberek munkáját is megnehezítik a jelenlegi
migrációs folyamatok, mivel azok meglehetősen dinamikusan változnak. Éppen ezért, illetve a
menekült vagy oltalmazott státuszhoz jutottak és a többségi társadalom közti párbeszéd,
valamint az integráció előremozdítása és tervezhetősége érdekében fontos lenne tudnunk (azon
túl, hogy milyen állampolgárságúak), hogy kik is lehetnek az EU-ba érkező menekültek
valójában?
A tanulmányomban a közelmúltbéli és jelenkori lokális és regionális konfliktusok területi
lehatárolásával létrejövő afrikai és ázsiai országrészek és régiók (konfliktuszónák)
társadalomföldrajzi (elsősorban politikai földrajzi) elemzésével kísérlek meg választ adni egy
meglehetősen összetett kérdésre. Ennek során vizsgálom a társadalmi-politikai
viszonyrendszereken belül többek között a nyelvi, etnikai, vallási, történelmi és geopolitikai
kapcsolódásokat is. Az így kapott összefüggések szintetizálásával már egyfajta migrációs
modellt is felvázolok, amely ugyan (a modell sajátosságaiból adódóan) nem adoptálható
valamennyi térségre és konfliktusra, azonban kontextusában magyarázza a jelenkori EU-ba
irányuló migrációs folyamatokat. A különböző kibocsátó országok eltérő adottságainak (pl.
népességdinamika, gazdasági növekedés, konfliktusok kiterjedtsége és intenzitása, politikai
stabilitás) figyelembevételével és egymással, illetve a nagy- és középhatalmi érdekekkel
összhangban való vizsgálatával a jövőbeni várható trendekre vonatkozó megállapításokat is
megtehetjük.
Ehhez pedig a kutatás során a társadalomföldrajz számos részdiszcíplinájának és az ahhoz
szorosan kapcsolódó egyéb tudományterületek (pl. demográfia, migráció) vizsgálati módszereit
A tanulmány elkészítésénél köszönet illeti az Emberi Erőforrások Minisztériumát a „Nemzet Fiatal Tehetségeiért
Ösztöndíj”általi közvetlen támogatásért.
1
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egymással összhangban alkalmazom. A szakirodalmi forrásokat korrelálva a nemzetközi és
hazai migrációs statisztikával már többé-kevésbé pontosabb képet kaphatunk az áthaladó vagy
letelepedni szándékozó migránsokról, amely így akár a migrációs és integrációs politika
tervezhetőségét is elősegítené.
Kulcsszavak: migráció, menekült, konfliktuszóna, Ázsia, Afrika
1 Bevezetés és célkitűzés
A nemzetközi migráció egyik legfőbb oka a népességrobbanás, amely ráadásul jelentős
regionális különbségekkel párosul a népességnövekedésen kívül az erőforrások tekintetében is.
A globális világgazdaság által generált és fenntartott centrum-periféria viszonyból adódó
következmények pedig tovább erősítik a folyamatot. [Tarrósy I., 2014] Ezeken kívül a jelenlegi
válságot több más tényező együttes kialakulása idézte elő. Ilyenek a korábbi (pl. Afganisztán,
Szomália) és közelmúltbéli (pl. Szíria, Líbia) államkudarcok és ennek nyomán a
terrorszervezetek (elsősorban az Iszlám Állam és szövetségesei) térnyerése, a menekülttáborok
romló körülményei (pl. Törökország, de részben Libanon és Jordánia is), valamint az új
(olcsóbb, biztonságosabb, de hosszabb) balkáni és a könnyebbé vált (de továbbra is kevésbé
biztonságos) Líbiából induló tengeri útvonal is. Továbbá az uniós határvédelem kudarca, illetve
a tömegkommunikációs hatás is hozzájárult a folyamat felerősítéséhez. [Pócza I., 2015]
A migráció egyik kitüntetett vizsgálati aspektusa így a biztonság kérdése lett, azon belül pedig
egyre hangsúlyosabban jelennek meg olyan fogalmak, mint amilyen az ENSZ Fejlesztési
Programja (UNDP) által 1994-ben definiált humánbiztonság is. A jelentésükben hét biztonsági
faktort neveznek meg, mint humánbiztonságot befolyásoló tényező. Ezek a gazdasági, az
egészségügyi, az egyéni, a politikai, az élelmezési, a környezeti és a közbiztonság. [UNDP,
2013]
A fentebb leírtak alapján látható tehát, hogyha valamelyik vagy együttesen több tényező rövid
idő alatt drasztikusan romlik, az migrációt idézhet elő. Ha az ebben résztvevők vándorlásuk
során államhatárokat is átlépnek, nemzetközi migrációról beszélünk. Az a nemzetközi migráns,
aki a kiindulási országából (ahol a leggyakrabban állampolgársággal is rendelkezik) valamely
másik országban menedékkérelmet nyújt be, pozitív elbírálás esetén menekültté válik. Ennek
során az általánosan bevett gyakorlat szerint az 1951-es genfi menekültügyi egyezményt, illetve
az ezt pontosító 1967-es protokollt2 veszik alapul az egyes államok.
Eszerint tehát menekült az, aki egyszerre:
1) az állampolgárságán vagy lakóhelyén kívüli országban tartózkodik, továbbá
2) olyan faji, vallási, etnikai, társadalmi vagy politikai csoport tagja, amelyből
következően jogosan fél az üldöztetéstől, illetve
3) nem tud vagy nem kíván hazája védelmében részesülni, éppen az üldöztetéstől való
félelme miatt.
Madagaszkár kizárólag a konvenciót, míg az USA és Venezuela csak a protokollt fogadta el, így összesen 147,
illetve 146 ország társult az egyezményekhez. [UNTC, 2016]
2
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Mivel az EU-ban menedékkérelmet benyújtók is a nemzetközi migrációban vesznek részt, ezért
a tanulmányban az IDP-k3 helyzetére csak érintőlegesen térek ki. Sajátos helyzetükből adódóan
az ismeretlen származású és hontalan menedékkérőket nem érintem, mivel térbeli elemzésük,
így migrációjuk modellezése igen nehézkes.
A következőkben a tanulmányban kontinensenkénti bontásban bemutatom a
menekültválságban leginkább érintett országokban jelenleg is zajló fegyveres konfliktusok által
lehatárolható válságövezeteket, amelyek társadalomföldrajzi (elsősorban politikai földrajzi)
viszonyainak rövid ismertetése után a várható migrációs tendenciák felvázolására is
vállalkozom.
Jelen tanulmánnyal célom, hogy a témában végzett eddigi kutatásaim alapösszefüggéseit
összegezzem, ezzel egyfajta betekintést nyújtsak az uniós menekültválságban leginkább érintett
országok és ezek valamennyi konfliktuszónájának társadalmi-politikai viszonyaiba,
szintetizálva a kutatási területeimhez kapcsolódó részdiszciplínák legfontosabb megállapításait
a statisztikai adatok tényeivel.
2 A Nyugat-Balkán és Kelet-Európa
Mindenekelőtt az Európán inneni, de az EU-n túli menedékkérőket vizsgálva elmondható, hogy
az utóbbi években (2008-2014)4 érkezettek az Unió bővítéséből adódóan két nagyobb csoportba
sorolhatóak: ők a nyugat-balkániak, illetve a kelet-európaiak.
A balkáni országokból, azon belül is elsősorban Szerbiából, Koszovóból és Albániából, míg
2015-től már döntően e két utóbbi államból szinte kizárólag gazdasági menedékkérők érkeztek
valós üldöztetés hiányában, így a pozitív elbírálások aránya (beleértve a menekültstátuszon
kívüli további pl. oltalmazott, humanitárius vagy egyéb, a genfi konvenció alá eső státuszt)
meglehetősen alacsony. [Eurostat, 2016] A kivételek közé tartozhatnak pl. a Koszovó
függetlenségét követő és néhány halálos áldozatot követelő felkelésekben (2008-2013)
érintettek, míg a többiek más (pl. politikai) okokból válhattak menekültté. [Smolar, P., 2013]
A küldő országok másik nagyobb csoportot alkotják a nagyobb népességű és területű, valós
fegyveres konfliktusokkal terhelt országok, mint Törökország, Oroszország és Ukrajna.
Törökország esetében az 1984 óta fel-fellángoló kurd felkelés következtében érkeznek a török
hadsereg és a Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) egységei közötti összecsapásokat átélt, illetve
ettől tartó kurdok, míg békésebb időszakokban inkább a kurd politikai menedékkérők
vándorlása a jellemző. [Pap N. szerk. 2005] A 2015-ben kiújuló összecsapások miatt akár 200
ezren is elhagyhatták otthonaikat, így a korábbi felkelésekkel együtt már 1,2 millió kurd belső
menekült is élhet az országban, és ezt csak súlyosbítják a már 2,5 milliós szíriai és 100 ezres
nagyságrendű iraki arab és kurd menekültek tömege is. A legtöbb kurd menekült egyébként
Németországban (22 ezer), Irakban (16 ezer) és Franciaországban (11 ezer) él. [CIA World
IDP (Internally Displaced Person): belső kényszermenekült, aki a saját országán belül lelt menedékre [Tarrósy
I. – Glied V. – Vörös Z. szerk., 2014]
4
A kiválasztott időintervallum előttről (2008) nem állnak rendelkezésre részletes (valamennyi állampolgárságra
kiterjedő) adatsorok.
3
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Factbook, 2016] Mindez, illetve a felkelés áldozatainak száma más konfliktusokkal
összehasonlításban is indokolttá teszi, hogy Törökország a fenti országokkal együtt kerüljön
említésre.
Oroszország pedig a 2009-ben véget ért második csecsen háború folytatásaként számon tartott
és jelenleg is tartó észak-kaukázusi konfliktus egyik szereplője. Az érintett
tagköztársaságokban (főként Dagesztán, Csecsenföld, Kabard és Balkárföld, Ingusföld) az ún.
Kaukázusi Emirátus és 2015-től már az Iszlám Állam helyi sejtjei is egy iszlám törvénykezésen
(saría) alapuló állam létrehozásának céljával vállalták fel a harcot az orosz haderővel szemben.
[Kiss A., 2013] Az országban legkevesebb 380 ezer kelet-ukrajnai orosz nemzetiségű
menedékkérő települt át, ezen kívül többnyire Csecsenföldről és Észak-Oszétiából származó 25
ezer belső menekült is él Oroszországban. [CIA World Factbook, 2016]
Mivel a 2014 óta tartó kelet-ukrajnai harcoknak kitett civil lakosság zömében oroszajkú, így az
áttelepülők is döntően Oroszországba vándorolnak, ezért az EU-s országokban ukrán
állampolgárok által benyújtott kérelmek közül arányaiban kevesebb végződik menekült vagy
egyéb státusz odaítélésével. [Eurostat, 2016]
Az európai menedékkérők állampolgárság szerinti eloszlását tekintve a 2015-ös tendenciákat
az 1. ábra szemlélteti.

1. ábra: Az EU-ba érkező európai menedékkérők (2015)
Forrás: Eurostat alapján saját szerk.
Ebből szembetűnik, hogy mind a kelet-ukrajnai mind pedig az észak-kaukázusi konfliktus
gyengülő intenzitása miatt a súlypont 2008-2014-es tendenciákhoz képest erőteljesen
áthelyeződött a Nyugat-Balkánra. Érdekesség, hogy népességarányosan Koszovóból (minden
29. lakos), de még Albániából (minden 50.) is többen folyamodtak menekültstátuszért csak
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2015-ben, mint a polgárháború sújtotta Szíriából (minden 54.).5 [Eurostat, 2016] Ez jól mutatja
a gazdasági különbségek által generált népességvonzást az unió országai és annak peremén élő
félperiférikus helyzetű államok között. Különösen akkor, ha pl. Koszovó esetében a 45%-ot
elérő munkanélküliek tömegét Európa nyitott kapuival hitegetik. [Alexandra, H., 2015]
A fentiek által körvonalazódó tendencia szerint a szíriai válság törökországi hatásai miatt
valamelyest növekvő számú kurd, míg a korábbi évekhez képest konszolidálódni látszó
oroszországi és ukrajnai válság miatt csökkenő kelet-ukrajnai orosz és kaukázusi menekült
érkezhet az elkövetkezendő években.
Látható tehát, hogy a kisebb népességű nyugat-balkáni országokból érkezett arányaiban több
menedékkérő, amelyet elsősorban a földrajzi közelség indokol. Amennyiben a státuszhoz
jutottak6 etnikai, nyelvi, illetve vallási eloszlását vizsgáljuk, úgy minden valószínűség szerint
többségében kurd, albán, szerb, illetve kisebb kaukázusi népekhez (pl. csecsen, avar, ingus stb.)
tartozó, oroszul, törökül, albánul, szerbül és/vagy saját kisebbségi nyelvén beszélő, döntően
muzulmán vallású (akár 77%) emberekről beszélhetünk.7 [CIA World Factbook, 2016]
[Eurostat, 2016]
3 Ázsia
A kontinensről már hosszú ideje a legtöbb háború elől menekülő indul el mind hagyományos
(Afganisztán, illetve annak Pakisztánnal vagy Iránnal közös határvidékéről) mind újabb Szíria
és Irak) konfliktustérségekből. Ezen felül a stabilabbnak tűnő országokból, mint Irán vagy
Banglades már elsősorban gazdasági megfontolásból érkeznek menedékkérők.
A válságokkal sújtott térségek erőteljesen a kontinens nyugati felére koncentrálódtak 20082014 között. Pakisztántól keletre csak Bangladesből, illetve kisebb részben Sri Lankáról volt
számot tevőbb elvándorlás az EU irányába. Ehhez viszonyítva a 2015-ös változások a 2. ábrán
lettek feltüntetve.

Az adatok számításánál az Eurostat által jegyzett 2015-ben benyújtott menedékkérelmek (Aslyum applications)
számát vetettem össze a CIA World Factbook legfrissebb népességszámra vonatkozó becsléseivel.
6
Az adatok számításánál az Eurostat által rögzített 2008-2014 közötti összes pozitív döntést (Total positive
decisions) vettem alapul.
7
Ez abban az esetben igaz, ha az észak-kaukázusi konfliktusban leginkább érintett négy orosz tagköztársaság
(Dagesztán, Csecsenföld, Kabard és Balkárföld, Ingusföld) etnikai, nyelvi és vallási összetételét vesszük alapul.
[CIA World Factbook, 2016]
5
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2. ábra: Az EU-ba érkező ázsiai menedékkérők (2015)
Forrás: Eurostat alapján saját szerk.
Eszerint a küldő országok súlypontja még látványosabban a kontinens nyugatabbi felére
tolódott, bár a bangladesiek növekvő, az irániak pedig csökkenő arányban vesznek már részt az
EU-ba való vándorlásban. Pakisztántól keletebbre először a fejlődő, majd a már egyre inkább
fejlettnek számító, de mindenképpen stabilabb politikai és gazdasági, ezáltal kevésbé labilis
társadalmi berendezkedésekkel jellemezhető Ázsiát találjuk. Ebből adódóan ezek az országok
vagy lényegesen kevesebb szerephez jutnak küldő országként vagy pedig négány esetben
fogadó területei (pl. Szingapúr) is lehetnek a migránsoknak.
Bangladesből a kisebb iszlamista vagy baloldali terrortámadások helyett sokkal inkább az egyre
növekvő népességszám és az ennek következtében szűkülő munkaerő-piaci kilátások miatt
menekülnek tömegével. Kevés politikai menekült lehet köztük, ellenzékieken kívül olyan
szekuláris értelmiségiek, akik a vallásosabb muzulmánok bosszúja elől menekültek el. [Azaz,
A. 2016] A máig többnyire rendezetlen viszonyok között és menekültstátusz nélkül itt élő
mintegy 230 ezer Miannmarból (Burmából) elüldözött rohingya kisebbséghez tartozók
kiemelendőek a bangladesi menekültkérdést illetően. [CIA World Factbook, 2016]
Iránnak a pakisztáni határvidéken beludzsisztáni nacionalista gerillaharcosokkal, a török
határnál viszonylag erős kurd, míg az iraki határ mentén gyengébb, de említésre méltó
kuzesztáni arab szeparatizmussal kell szembenéznie. Mindezek ellenére mégis inkább az
ellenzékiek, jogvédők, újságírók, vallási kisebbségek (pl. Bahá’i) a politikai elnyomás elől
menekülve, az átlagos iráni pedig gazdasági megfontolásból hagyja el anyaországát. [Albayrak,
A., 2012] A legtöbb, már státuszhoz jutott iráni Németországban (19 ezer), az Egyesült
Királyságban és Irakban (11-11 ezer) él. Ennél lényegesebb, hogy a sorozatos véres afgán
háborúk miatt 2,4 millióan telepedtek át ez idáig az országba. [CIA World, 2016]
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Az európai menekültválságban érintett ázsiai fegyveres konfliktusok többek között
kiterjedtségükből, mélyebb gyökerekig visszanyúló történetiségükből, dokumentáltságukból és
a médiának köszönhetően egyes részeiben közismertségükből fakadóan önmagukban is messze
meghaladják jelen tanulmány kereteit, így a következőkben ezek rövid bemutatása mellett
inkább azoknak a menekültválságban betöltött szerepének érzékeltetésére, nem pedig a
mélyebb belső viszonyrendszerek feltárására törekszem.
Ennek függvényében Afganisztán, mint egy gyakorlatilag 1978 óta folyamatos belső és
esetenként külső háborúk sorát vívó ország, hagyományos konfliktuszónának tekinthető. A
2001-es amerikai beavatkozás után a tálibok hatalmának megdöntése után azok az ország déli,
délkeleti, főleg határmenti övezetébe szorultak vissza. A pastu etnikumra támaszkodó tálibok
saját törzsi berendezkedésük törvényei (Pashtunwali) és az iszlám sáría jog szerint
kormányoznak. Ők uralják Pakisztán Afganisztánnal határos térségeit is, amelyeket képtelenség
az államtestbe integrálni, azok a nyugati értelemben vett modern vívmányokat napjainkig
elutasítják. Ellenségesek az iráni határ mellett élő siíta vallású hazarákkal, akik így tömegesen
kényszerülnek elmenekülni. Így tesz az ország középső és északi területeken élő, a sorozatos
gerilla- és terrortámadások által fojtogatott, így csak nagyon lassan fejlődő állam elkeseredett
lakosainak jelentős része is. A kormány saját bevallása szerint is a területek 80%-a nem
biztonságos a felkelések és a gyakori bombatámadások, valamint a szélsőségeseknek a civil
lakosságot érő folyamatos fenyegetései miatt. A képet bonyolítja az Iszlám Állam megjelenése
is a pakisztáni és iráni határtérségben, amely a tálibokkal és az afgán kormánnyal szemben is
felvette a harcot. [Bordás M., 2015] [Wágner P., 2012] A legkevesebb 1,2 millió áldozattal járó
sorozatos összecsapások és terrortámadások miatt megközelítőleg 3 millióan Pakisztánba, 2,4
millióan Iránba, további 1,1 millióan pedig az ország más területeire menekültek. Ehhez képest
eltörpül Európában a menekültstátusszal élő afganisztániak európai száma, ami
Németországban a legmagasabb (27 ezer). Az ország lakosságához viszonyítva így nagyon
magas a menekültválsággal közvetlenül érintett aránya. [CIA World Factbook, 2016]
Pakisztán a már említett törzsi területein élő tálib felkelők ellen 2004 óta vív az afganisztáninál
jóval kisebb, ám így is igen intenzív háborút. A területen már itt is jelen vannak az Iszlám Állam
fegyveresei. Az Iránnál már szóba hozott nyugat-pakisztáni beludzsisztáni szeparatista
villongások mellett az Indiával területi viták tárgyát képező északi Kasmír szintúgy régóta felfellángoló tűzfészeknek számít. A gyakori vallási indíttatású merényletek is jellemzőek az
országban, így egy meglehetősen töredezett államszerkezetet próbál egységesíteni az amúgy
stabilnak tűnő kormányzat. A legnépesebb térségek (pl. Pándzsáb) alapvetően
konszolidáltabbak, onnan gazdasági menekültek érkeznek az EU-ba. [Kingsley, P., 2015] A
fentiek következtében 1,8 millió belső menekült is élhet az országban. [CIA World Factbook,
2016]
Irak mai helyzete a 2003-as amerikai bevonulás óta rövid időszakoktól eltekintve meglehetősen
instabil, a 2010-es évektől egyre inkább a széthullás jelei mutatkoztak. Az Iszlám Állam
megjelenésére, majd gyors előretörésére a 2015-ös év végére érkezett valamelyest hatékony
válaszcsapás a Bagdadtól nyugatra fekvő Ramadi és az északi Sindzsár visszafoglalásával,
valamint Faludzsa (Ramadi és Bagdad között) ostromgyűrű alá vételével. Azonban Irak
második legnagyobb városa Moszul (Sindzsártól keletre) továbbra is szárazföldi erők
beavatkozása nélkül a terrorszervezet kezén maradhatott jelen sorok írásáig. Közben pedig a
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káoszban a viszonylagos stabilitást az ország északkeleti részén a Kurd Regionális Kormányzat
volt képes megteremteni, így biztosítva be a kurdok pozícióját a siíta iraki kormányzattal
szemben. [Bordás M., 2015] Napjainkra a sűrűn változó frontvonalak miatt csak 2014 óta 3,3
millióan költöztek át az északi és középső háborús övezetekből más országrészekbe, így a belső
menekültek száma már eléri a 4,2 milliót. Külföldre ennél jóval kisebb részük vándorol, a
legtöbb iraki Törökországban (legkevesebb 103 ezer), Jordániában (53 ezer) és
Németországban (41 ezer) él. [CIA World Factbook, 2016]
Szíriában a 2011 tavaszán kezdődött békés tüntetések csaptak át véres polgárháborúba, ami
2016 elejéig már a legszerényebb becslések szerint is negyedmillió áldozatot követelt. Ez a
különböző lázadó csoportok fragmentáltságából, és később a kurdok és az Iszlám Állam
összecsapásai nyomán gyakran változó frontvonalak miatt alakult így. Az ország a különböző
fegyveres csoportok és milíciák között nagymértékben felaprózódott, de a legnagyobb erőt
továbbra is a kormány képviseli, amely az ország középső sűrűn lakott részeinek nagy részét
(Aleppó egy része, Homsz-Damaszkusz vonal), illetve a tengerparti területeket (Latakia,
Tartusz) ellenőrzésük alatt tudták tartani. A polgárháború proxyháborúból 8 egyre inkább nyílt
háborúvá alakult, ahol az addig háttérből támogató országok, mint Oroszország vagy
Törökország egyre inkább felvállalja a nyílt összecsapásokat, míg a kurdokat a NATO
támogatja főleg az Iszlám Állam állásaira célzott légitámadásokkal, lőszerekkel, illetve a
hátországban kiképzésekkel. A lázadók oldalán az USA geostratégiai, az Öböl-államok főleg
vallási és ideológiai okból, míg Törökország a kurdokkal való szembenállás miatt sorakoztak
fel. Ugyanis a siíta Assad kormányzatot az ugyancsak siíta Irán és az ahhoz legközelebb álló
libanoni Hezbollah segítik, valamint legújabban Oroszország is saját geopolitikai érdekeinek
érvényesítése végett határozottan felvállalta a kormányerők támogatását. A polgárháború így
tudott begyűrűzni Libanonba, illetve destabilizálni Törökországot a kurd felkelés újbóli
feléledésével. Mindemellett az Eufrátesz mentén megvetette lábát az Iszlám Állam, amely a
„fővárosán”, Rakkán kívül nem ural egyetlen nagyobb várost sem, egyedül Aleppo külvárosáig
jutott, illetve az Eufrátesz mellett fekvő Dajr ez-Zaur-t vette körbe, de 2015 második felétől
lassan visszavonulásra késztetik a kurd erők őket. [Bordás M., 2015] Mindez a széttagoltság
olyan mértékű menekültáradatot zúdított rövid időn belül a környező, illetve uniós országokra,
amelyek nyomán nemzetközi vita kezdődött a menekültválság mielőbbi megoldását illetően.
Ugyanis Törökországban már 2,1 millió, Libanonban 1,1 millió, Jordániában 635 ezer, Irakban
245 ezer, Egyiptomban 118 ezer, az EU-ban pedig legkevesebb 93 ezren élnek menekültként
és még százezrek várnak folyamatosan kérelmük elbírálására. Szíria ezzel nem csak, hogy
nagyon rövid idő alatt vált az útra induló menekültek legmeghatározóbb küldő országává, de a
már elvándorolt népesség számát tekintve is jóval súlyosabb konfliktus született a KözelKeleten, mint az afgán-pakisztáni határvidéken közel négy évtized alatt. Néhány év alatt az
áldozatok száma is már legalább ötöde az afganisztáninak, és nem látható előre, hogy ez a szám
hol fog megállni, ha megáll egyáltalán. [CIA World Factbook, 2016]
Hasonlóan Szíriához, a többi ismertetett fegyveres konfliktus kimenetele is kérdéses, egyedül
Pakisztán politikájának változása hozhat némi pozitív eredményt, azonban ez egyelőre csak az
gazdasági kapcsolatok erősödésétől, ezáltal a stabilitási kényszerből fakadóan várható. Az
A proxyháborúban az államok úgy kerülik el a közvetlen háborút, hogy olyan fegyveres alakulatokat (lázadókat,
szeparatistákat stb.) támogatnak, amik az ő érdekeiket szolgálják.
8
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biztos azonban, hogy Irán, mint a válsággócok közepén fekvő (azokhoz a földrajzi közelségből
eredően ezer szálon kötődő), de konszolidált, erős központi kormányzattal rendelkező, vallási
elszigeteltségétől fogva az etnikai széttagoltság ellenére is erős társadalmi kohézióval bíró
állam lépései döntőek a térség békefolyamatainak előremozdításában.
Az ázsiai menekültstátuszhoz jutottak etnikai, nyelvi, vallási megoszlását csak
hozzávetőlegesen tudjuk megbecsülni. Annyi biztos, hogy legkevesebb 80%-uk lehet
muzulmán, mivel a fentebb felsorolt, a legtöbb menekültet küldő államok mindegyikében az
iszlám vallást a lakosság legalább 85%-a, de inkább 95-100%-a követi. Többségük Szíriában
és Irakban arab és kurd, Afganisztánban pastu, hazara, tádzsik, vagy üzbég, Pakisztánban pastu,
esetleg pándzsábi, vagy sindhi, Iránban perzsa, kurd, arab vagy beludzsi, Bangladesben bengáli
nemzetiségű és nyelvű, valamint Afganisztánban a dari (perzsa helyi változata) nyelvet beszélő.
A szíriai menekültek között az országos arányhoz képest alacsonyabb számban lehetnek
aleviták, mivel a tengerparti tartományokat nagyrészt elkerülte eddig a polgárháború. [CIA
World Factbook, 2016] [Eurostat, 2016]
4 Afrika
Az EU-ba érkező afrikai menedékkérők három csoportját lehet elkülöníteni, amelyek között
természetesen van átfedés. Ezek a nyugat-afrikai (főleg szenegáli és gambiai) gazdasági
menekültek, az eritreai politikai menekültek, illetve a változó intenzitású fegyveres
konfliktusokkal sújtott országokból (Szomália, Nigéria, Mali) érkezők.
Megállapítható, hogy a legnagyobb menekülteket kibocsátó konfliktuszónák és gazdasági
válságövezetek Afrika esetében erőteljesen annak északi részére koncentrálódtak. A földrajzi
távolság, de leginkább a konszolidáltabb körülmények miatt az Egyenlítőtől délebbi
területekről egyedül a Kongói Dem. Köztársaság említhető, mint korábban nagyszámú
menekültet küldő ország. Ezekhez képest a legújabb, 2015-ös tendenciák ennél is
határozottabban határolják le az uniós menekültválságban érintett államokat, amelyet a 6. ábra
érzékeltet.
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3. ábra: Az EU-ba érkező afrikai menedékkérők (2015)
Forrás: Eurostat alapján saját szerk.
Így egyértelműen a már említett nyugat- és kelet-afrikai országok rajzolódnak ki, köztük a
korábbi évek (2008-2014) adataival összehasonlítva megállapítható, hogy az etnikai, vallási,
szeparatista vagy politikai indíttatású összecsapásoktól mentes néhány nyugat-afrikai országból
(Szenegál, Gambia, Ghána) 2015-ben már több menekült érkezett, mint pl. a Kongói Dem.
Közt. (Kivu) vagy Szudán (Darfur) válságövezetei, holott az ezt megelőző években (20082014) még fordított tendenciák mutatkoztak. [Eurostat, 2016]
Az afrikai társadalmi és politikai viszonyokhoz képest konszolidált országokból elsősorban a
magas munkanélküliség és ennek következtében az alacsony bérek, valamint a hatalmas
méreteket öltő feketegazdaság miatt döntenek a kivándorlás mellett. Az Európában maradás
mellett pedig a velük együtt élő, sok esetben illegálisan foglalkoztatott ismerősök, barátok
megléte mellett az anyaországban maradt család és rokonok felett érzett felelősség szólnak. A
jelentős (akár a család bevételeinek 20%-át is megközelítő) hazautalások olykor a hivatalos
nemzetközi segélyeket is meghaladják, a GDP-hez pedig afrikai átlagban 2,6%-ban járulnak
hozzá (Szenegálban és Gambiában ez az aránya a 10%-ot is eléri). Egy ilyen konkrét,
menekültek és migránsok tömegeit (általában illegálisan) foglalkoztató hely a világ egyik
legnagyobb fóliasátor telepe is a spanyolországi Roquetas de Mar-ban. Szenegál és Gambia
fővárosai (Dakar és Banjul) egyébként a kontinensen belüli migrációban is fontos szerepet
töltöttek be, azonban a romló gazdasági helyzet következtében célországból tranzitországgá
váltak. A korábbi kisebb konfliktusok következtében a legtöbb szenegáli menekült a
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szomszédos Gambiába (11 ezer). [Tarrósy I. – Glied V. – Keserű D. szerk., 2012] [Milborn, C.
2008] [CIA World Factbook, 2016] Eritrea mellett Gambiából folyamodtak népességarányosan
a legtöbben Afrikából menekültstátuszért, arányaiban többen, mint Afganisztánból vagy
Irakból. [Eurostat, 2016]
A Szenegálba beékelődő, a szárazföldi Afrika legkisebb országa, Gambia esetében pedig az
európaiak számára demokratikus turistaparadicsomnak tűnő állam valójában egy bújtatott
diktatúra (hivatalos államformája iszlám köztársaság), amely a központi hatalmi elittől távolabb
állókat ellehetetleníti. Így az amúgy is romló mezőgazdasági mutatókkal jellemezhető állam
nagyon magas munkanélküliséggel küzd, aminek következtében a lakosság 4%-a, míg a képzett
munkaerő 63%-a már külföldön (főként Spanyolországban és az USA-ban) él. [Kebbeh, C. O.,
2013]
Eritrea rendkívül kemény politikai diktatúrája és a modernkori rabszolgaságot jelentő
sorozások elől kb. 5 ezren menekülnek el havonta az országból, elsősorban Etiópiába (155
ezren), Szudánba (109 ezren), Izraelbe (33 ezren) és Európába (legkevesebb 80 ezren). Ezzel a
népesség 3%-a már menekültként vagy menedékkérőként külföldön él. [Laub, Z., 2015] [CIA
World Factbook, 2016]
Nigériában az ország északkeleti határtérségében (Borno állam) tevékenykedő (és az Iszlám
Állammal szövetséges) Boko Haram terrorszervezet jelentette fenyegetésen kívül az állam
középső részein vegyesen élő keresztények és muzulmánok mindennapos összecsapásai és a
mára lecsendesedni látszó Niger-delta olajkitermeléssel kapcsolatos konfliktusa is nehezítik a
mindennapokat. Mindezek következtében kb. 2,1 millió lakos volt kénytelen elmenekülni az
ország más térségeibe, illetve a szomszédos Nigerbe (98 ezer), Kamerunba (71 ezer) vagy
Csádba (14 ezer), amely országok Nigériával szomszédos határtérségei szintén a Boko Haram
támadásainak leggyakrabban kitett területek közé tartoznak. [Bordás M., 2015] [CIA World
Factbook, 2016] A 2015-ös választások a jelöltek közötti egyezségnek köszönhetően relatív
békés kimenetelűek voltak, amely következtében a stabilizálódó állam képes volt
eredményesen felvenni a harcot a Boko Haram harcosaival szemben. [FFP, 2015]
A Said Barre diktátor uralmát megdöntő hadurak közti ellentétek eredményeképpen Szomáliát
1991 óta folyamatosan a bukott állam fogalma írja le a legjobban. Az országból a polgárháború
kezdetén kivált de facto független Szomáliföldön9 kívül a hatalmi űrt az ország középső
régióiban az (al-Kaidához hű) al-Shabaab nevű milícia tölti ki, amely a különböző hadurak
uralmán „nyugvó” kormányzattal néz szembe. [Marsay V, 2013] Az elhúzódó és intenzív
összecsapások elől már mintegy 420 ezren Kenyában, 250-250 ezren Etiópiában és a mára már
ugyancsak konfliktussal terhelt Jemenben és legalább 70 ezren Európában váltak végül
menekültté. Továbbá a korábbi lakóhelyüket 1,1 millióan kényszerültek elhagyni olyanok, akik
Szomálián belül leltek menedékre. [CIA World Factbook, 2016] Ők alkotják a világ legnagyobb
menekülttáborának, az északkelet-kenyai Dadaab lakosságát is, amely közel félmillióra duzzadt
az évek során. [UNHCR, 2012]

9

Szomáliföldet hivatalosan egyetlen állam sem ismerte el függetlennek.
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Maliban az északon élő tuareg kisebbség Líbiából visszatérő fegyveres tagjai lázadtak fel az
elnyomás ellen és ennek nyomán követelték a területeik függetlenségének elismerését Azawad
néven 2012-ben. Az ezt támogató al-Kaida az Iszlám Maghreb Földjén később átvette a
kezdeményező szerepet. A francia segítséggel 2015-ben levert lázadás után így a mai napig
maradtak az al-Kaidához kötődő sejtek az országban. [Bordás M., 2015] Mára közel 50 ezer
belső menekült él ennek következtében Maliban, de nagyszámban vándoroltak át innen az
északi területekkel szomszédos Nigerbe (53 ezer), Mauritániába (50 ezer) és Burkina Fasoba
(34 ezer) is. [CIA World Factbook, 2016] Mivel a konfliktus az utóbbi években vált intenzívvé
ezért az Európába érkezett mali menekültek többsége még egyelőre menedékkérő. [Eurostat,
2016]
A fentebbi tendenciák arra engednek következtetni, hogy a főleg Spanyolországban az ott élő
diaszpórák által már kiépített hálózatok révén még több nyugat-afrikai gazdasági menekült fog
érkezni, akik jogosan megítélhető menekültstátusz nélkül jobbára a feketegazdaságot fogják
erősíteni. Az eritreai rezsim megdöntésére vonatkozó konkrét nemzetközi stratégia hiányában
a már szinte exodusként aposztrofálható modernkori népvándorlás jobb esetben stagnálása,
rosszabb esetben (a helyzet súlyosbodása és nagyobb népességnövekedés esetén) fokozódása
prognosztizálható. A fegyveres konfliktusok által sújtott országok közül egyedül Maliban
sikerült nemzetközi segítséggel valamelyest megszilárdítani a központi hatalmat úgy, hogy a
korábbi intenzív harcok eseti terrortámadásokká „szelídüljenek”. A további felkelésekkel és
összecsapásokkal terhelt számos afrikai országból (pl. Szudán és Dél-Szudán, Kongói Dem.
Köztársaság), azonban csak idő kérdése, hogy a fentiekhez hasonlóan mikor indulnak útnak
tömegével a menekültek az EU felé egy jobb élet reményében. Már most is arányait tekintve
többen hagyják el pl. Bissau-Guineát, mint Szenegált vagy Malit, azonban az alacsony
népességszám miatt az ország nem tűnik ki az európai statisztikákból. [Eurotat]
Amennyiben a 2008-2014 között menekültstátuszhoz jutott afrikaiak etnikai, nyelvi és vallási
eloszlását szeretnénk megbecsülni, úgy fontos kitérnünk arra, hogy a 2008-as zimbabwei
választásokat követő politikai erőszak elől menekülők nyertek a legtöbben menekültstátuszt..
Őket követik a szomáliai, a kongói, az eritreai, a nigériai, a guineai és a szudáni menekültek.
Ennek, illetve a fegyveres konfliktusok és egyéb válságövezetek térbeliségének ismeretében
többségük Zimbabwében shona és ndbele, Szomáliában szomáli, Kongói Dem. Köztársaságban
mongo és luba, Eritreában tigrinya és tigre, Nigériában kanuri, shuwa (északkeleten), hausza
vagy fulani (északon és északnyugaton), Guineában fulani és malinke, míg Szudánban arab
törzsek tagjai. Az új kibocsátó országokat vizsgálva pedig Mali esetében tuareg (északon)
esetleg a Nigertől délebbre songáj és fula, Gambiából mandinka, fulani és wolof, míg
Szenegálból wolof, pular és serer törzsekhez tartozóak érkezhettek.
Saját törzsi nyelveik mellett esetlegesen a volt gyarmattartók nyelveit (angol, francia) vagy
Szomáliában, Eritreában és természetszerűleg Szudánban az arabot, míg a Kongói Dem.
Köztársaságban szuahélit, esetleg a lingalát beszélik.
A fentebb felsorolt afrikai országok zöme relatív vagy abszolút muzulmán többséggel bír, így
a 2008-2014 közötti menekültstátuszt elnyertek legkevesebb 59%-a muzulmán vallású lehet.
Mivel azonban a zimbabwei menekültáradat egyszeri eseményre vezethető vissza, ezért ezt nem
számítva ez az arány a 73%-ot is elérheti, amely a 2015-ben és közvetlenül utána érkező
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menekültek vallási meggyőződését reálisabban tükrözi. [CIA World Factbook, 2016] [Eurostat,
2016]
5 Összefoglaló
Láthatjuk tehát, hogy az európai menekültválságban érintett küldő országok igensokszínűek,
azok nem egy esetben több fegyveres konfliktusban, szeparatista felkelésben, etnikai-vallási
háborúban és határvillongásban játszanak szerepet, azok társadalmi, gazdasági vagy politikai
adottságai hogyan hatnak saját és környezetük állami stabilitására és a migrációs nyomás okozta
válsághelyzetek alakulására.
Európában a nyugat-balkáni gazdasági menekültek időről-időre elvonhatják a figyelmet olyan
megoldatlan válságok elől, mint amilyen az észak-kaukázusi, a kelet-ukrajnai vagy a délkelettörökországi. A menekültek útvonala során érintett balkáni országok migrációs politikájának
alakulása pedig erőteljesen befolyásolhatja azok EU-s integrációjának jövőjét (pl. Macedónia).
Ázsia válsággócai 2011 után megszaporodtak, az afganisztáninál nagyobb humanitárius
katasztrófában 13,5 millió szíriai és több millió iraki állampolgár szorul segítségre saját
országában vagy külföldön. Mivel ezek megoldása nemzetközi konszenzus nélkül lehetetlen,
ezért különösen nagy felelősség hárul a térségben Törökországra, Iránra, de Pakisztánra is, hogy
miként képes politikájával az adott konfliktusok megoldására törekedni, ezáltal befolyásolni a
saját magukra és az unióra nehezedő migrációs nyomán mértékét.
Ahogy Ázsiában is sok esetben, úgy Afrikára különösen igaz, hogy a gyenge vagy bukott
államokat (vagy azok egy részét) az iszlám fundamentalista csoportosulások próbálják uralmuk
alá hajtani (Nigéria, Szomália, Mali). Másfelől pedig a kilátástalan gazdasági helyzet elől a már
Európában élő diaszpórára támaszkodva vándorolnak be az öreg kontinensre (Gambia,
Szenegál) tömegével. Egyrészről az etnikai határokat figyelmen kívül hagyó, így ellentéteket
generáló állami térstruktúrák, másfelől pedig a népességrobbanás fenntartja, illetve súlyosbítja
az Afrika felől érkező menekültáradatot. Ezt pedig csak erősíti, hogy Líbia felől gyakorlatilag
szabad út nyílt Európa felé.
A fentebb feltárt bonyolult kapcsolatok minden bizonnyal több kérdést vetnek fel, mint
amennyit tisztáznak, ezek megválaszolására hosszabb terjedelmi keretű írás formájában kerül
sor a későbbiekben.
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A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA A DÉL-DUNÁNTÚLI
RÉGIÓBAN
Haffner Tamás
Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskola / Regionális Politika és
Gazdaságtan Doktori Iskola doktorandusza
haffner.tamas@ktk.pte.hu
Absztrakt
Magyarországon a megújuló energiaforrások használatának területén élen jár a dél-dunántúli
régió. A geotermikus energia közcélú távhőszolgáltatásra történő hasznosítása érdekében Bóly
városa 1990-es évek második felében határozta el az 1983-ban, a sikertelen uránérc kutatás
során talált termál hőforrás hasznosítását. A 2003-ban megkezdett projekt kezdeti fél sikere
ellenére a település tovább folytatta a fejlesztést, melynek 2010-re II. üteme is elkészült, mely
a kommunális igények mellett már a település ipari parkjában található csarnokok fűtését is
biztosítja a rendszer. A régió magas geotermiai gradiánsában rejlő lehetőségeket más település
is energetikai célokra hasznosítja. Bóly példáját a teljesség igénye nélkül Bonyhád, Szentlőrinc
és Szigetvár városa is követte. A geotermikus energia hasznosítása mellett az elmúlt közel egy
évtizedben folyamatosan jelentek meg a régióban a háztartási erőműi kapaicitású mellett a
kiserőmi kapacitást elérő naperőművek. Sellyén 2013-ban adták át a 0,5 Mw kapacitású, 250
család éves áramszükségletét biztosító, akkor az ország legnagyobb naperőmű parkjának
számító erőművet. Szigetváron 2013 és 2015 között két, egyenként közel 0,5 Mw kapacitású
naperőmű épült, melyek együttesen közel 500 család energiaszükségletét képesek fedezni. 2016
tavaszán készült el a régió központjában, Pécsett az ország legnagyobb, 10 Mw kapacitású
naperőművét, mely várhatóan közel 15 ezer tonnával csökkenti az ország szén-dioxidkibocsátását éves szinten.
A megújuló energiaforrások alkalmazását az Európai Unió és a magyar Kormány pályázati
forrásokkal támogatja. A megújuló energiaforrások felhasználásának fokozását a 2007-2013
közötti uniós pályázati ciklusban a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 4.
prioritása (A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése) támogatta. A prioritás keretében 1
624 pályázat kapott támogatást összesen közel 88 milliárd forint mértékben. Az operatív
program kapcsán megnyíló pályázatok napelemek, napkollektorok, geotermikus erőművek,
hőszivattyúk, biofűtőművek, vizierőművek létesítését és bővítését támogatta. A dél-dunántúli
régióban 262 megújuló energiaforrások felhasználását támogató projekt részesült támogatásban
2007-2015 között, mely projektek több mint 80 százaléka napelemek és napkollektorok
alkalmazását támogatta. E támogatás keretében tért át a szenet, majd földgázt felhasználó pécsi
erőmű biomassza felhasználásra. Ez az erőmű közel 85 MW villamosenergia-termelő kapacitás
mellett látja el a 150 ezer lakosú város teljes távhő igényét.
Kulcsszavak: Dél-dunántúli régió, megújuló energiaforrások, geotermikus energia, naperőmű.
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1

Bevezetés

Magyarország energiahordozókban rendkívül szegény állam, az ország energiapolitikáját és a
felhasznált energiahordozók szerkezetét nagymértékben meghatározta és meghatározza az
energiaimport-függőség. A II. világháborút követően a szovjet érdekszférába került ország
energiaimport-szükségletének meghatározó részét a Szovjetunióból szerezte be. Az ennek
kapcsán létrejövő importcsatornák (Barátság I., II. kőolajvezetékek, Testvériség
földgázvezeték, KGST országok egységes villamosenergia rendszere) a mai napig
meghatározzák az energiaimport-függőséggel küzdő ország energiahordozó beszerzési
lehetőségeit. Magyarország a többi közép-európai országhoz hasonlóan az elmúlt 25 évben
számos intézkedéssel próbálta meg csökkenteni Oroszországhoz kapcsolódó egyoldalú
energiaimport-függőségét, azonban ezek a törekvések csak részsikereket értek el. Az ország
orosz energiaimport-függősége napjainkig fennmaradt, így Magyarországnak az Európai Unió
által elfogadott Európa2020 stratégiában foglalt előírások végrehajtásától függetlenül is kiemelt
érdeke, hogy energiaimport-szükségletét csökkentse. Erre legjobb megoldást a megújuló
energiaforrások alkalmazásának fokozása jelenti.
Magyarországnak az Európai Unió által meghatározott, a megújuló energiaforrások
részarányára vonatkozó 13 százalékos célkitűzést is túlszárnyaló, 14,65 százalékos vállalás
végrehajtása érdekében több száz megújuló energiaforrásokat használó magyarországi erőmű
létesítését, vagy jelenleg fosszilis erőforrásokat használó erőmű megújuló energiaforrások
használatára történő átalakítását kell végrehajtania. Mindkét opció tekintetében élen jár
Magyarországon a Dél-Dunántúli régió, mely példáján keresztül bemutathatók a megújuló
energiaforrások alkalmazása kapcsán Magyarországon tett erőfeszítések.
2 Megújuló energiaforrások hasznosítása a Dél-Dunántúli régióban
Magyarországon a Dél-Dunántúli régió élen jár a magújuló energiaforrások hasznosításában A
Dél-Dunántúlon működő 27 engedélyköteles méretű kiserőműből (0,5-50 MW közötti
kapacitás) 2 részben, 12 pedig teljes mértékben megújuló energiaforrások (biomassza és
biogáz) alkalmazásával állít elő villamos- és több esetben kapcsolt módon hőenergiát. A
kizárólag hőenergiát termelő távhőtermelői engedélyes 22 cég közül 4 kizárólag, 3 pedig
részben alkalmaz megújuló energiaforrásokat (biomassza, geotermikus energia). A nem
engedélyköteles, nem háztartási méretű kiserőművek (0,05 -0,5 MW közötti kapacitás) és
háztartási méretű kiserőművek (0,05 MW alatti kapacitás) esetén az 1344 erőműből
mindösszesen 5 használ fosszilis energiahordozót, míg a háztartási erőművek meghatározó
része (98,4%) napenergiát használ. A megújuló energiaforrásokat alkalmazó háztartási méretű
erőművek 99,2 százaléka 2008 óta jött létre. Ebben meghatározott szerepet játszottak az
Európai Unió és Magyarország kormánya által biztosított fejlesztési támogatások. A 2007-2013
közötti uniós pályázati ciklusban a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) támogatta
a megújuló energiaforrások alkalmazásának fokozását. Országos szinten 1 624 pályázat kapott
támogatást összesen közel 284 millió euró értékben. Ebből a Dél-Dunántúli régióban 262
megújuló energiaforrások felhasználását támogató projekt részesült támogatásban. A
támogatott projektek közül a jelentősebbeken keresztül kerül bemutatásra a megújuló
energiaforrások hasznosítása a Dél-Dunántúli régióban.
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1. ábra: Környezet és Energia Operatív Programból támogatott beruházások
megoszlása a Dél-Dunántúlon 2007-2013 között
Forrás: saját szerkesztés palyazat.gov.hu adatai alapján
2.1 Geotermikus energia hasznosítás
Geotermikus energia alatt a földkéregben jelen lévő belső hőt értjük, melynek kinyeréséhez
hordozó közeg szükséges. A geotermikus energia pozitívuma, hogy a többi megújuló
energiaforrással ellentétben nem szakaszosan, hanem folyamatosan, ugyanakkor korlátozottan,
idővel csökkenő mennyiségben és hőmérsékleten áll rendelkezésre. Magyarország kiemelten
kedvező geotermikus adottságokkal rendelkezik, amely kiváló lehetőséget jelent a geotermikus
energia energetikai hasznosításához. Az ország területén a geotermikus gradiens értéke
45˚C/km, amely több mint másfélszerese a Földön átlagos 20-30˚C/km értéknek. Ennek
megfelelően az ország jelentős, becslések szerint 343 000 PJ kiaknázható geotermikus energia
készlettel rendelkezik. A geotermikus energia leggyakrabban alkalmazott hasznosítási módja a
közvetlen hőhasznosítás, mely mezőgazdasági és ipari termelésben történő, továbbá
gyógyászati és turisztikai célú hasznosítás mellett kommunális és ipari fűtési célú hasznosítást,
valamint villamosenergia termelést tesz lehetővé. [Göőz 2015] A 30˚C-nál kisebb
hőmérsékletű, maximum 400 m mélységben elérhető geotermikus energia hasznosítására
hőszivattyúk segítségével van lehetőség. A hőszivattyú közvetlenül nem hasznosítható hőfokú
geotermikus energiát összegyűjti, s fűtésre hasznosítható hővé alakítja. Az ennél magasabb, de
az alacsony és közepes hőmérsékleti tartományba eső, 30-140°C közötti hőmérsékletű fluidum
hőellátásra, illetve 100 °C felett kapcsolt hő- és villamosenergia termelésre hasznosítható.
[Fischer et al. 2009]
A Dél-Dunántúli régióban elsődlegesen olaj és uránérc kutatás során, majd az elmúlt
évtizedekben tudatosan energetikai hasznosítás céljából több mint 150 hévízkutat tártak fel,
melyek jelentős részét nem hasznosítják. A régióban a geotermikus energia legszembetűnőbb
hasznosítási formája a gyógyászati és turisztikai célú hasznosítás, míg a geotermikus energia
távhőrendszerben történő, fűtési célú hasznosítására Bóly és Szentlőrinc városokban került sor,
de emellett a régió számos területén találunk mezőgazdasági célú, illetve hőszivattyús
geotermikus energia hasznosításra példát. A geotermikus energia magyarországi energetikai
hasznosításnak úttörője Bóly városa. A kétezer fő alatti kisvárosban 1983-ban, uránérc kutatás
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közben talált hőforrás került hasznosításra. A település 1996-ban kezdte meg a kút
kiaknázásához szükséges tervezést. Az elkészült tanulmányok rendkívül kedvező hasznosítási
lehetőséggel kecsegtettek, azonban az első fúrásra csak 2003-ban, az Európai Unió SAPARD
programjának keretében került sor. A SPARAD program az Európai Unióhoz csatlakozni
kívánó 10 közép- és kelet-európai ország a mezőgazdasági és a vidékfejlesztési fejlesztéseit
támogatta a csatlakozás előtt. A projekt keretében egy 1500 méter mély termálkút fúrását, a
fogyasztókat ellátó távvezeték rendszert, hozzá tartozó hőközpontokat, valamint az automatikus
vezérlés megvalósulását tervezték. A projekt azonban részben sikertelenül zárult, 1800 méter
mélységig nem találtak termálvizet. A fúrás közben 650 és 750 méter közötti úgynevezett
szarmata vízadó mészkőréteg feltárását elvégezve alacsony hőmérsékletű, 40,2 °C vizet
találtak, mely 2005-től több közművelődési intézmény padlófűtését biztosította. Az alacsony
hatásfokú rendszer visszasajtoló kút hiányában jelentősen terhelte a városi szennyvíztelep
működését, továbbá jelentős járulékos költségeket (bányajáradék, vízkészlet járulék)
eredményezett. A negatív tapasztalatok ellenére a város nem a rendszer felszámolása, hanem
továbbfejlesztése mellett döntött. Európai Uniós támogatás segítségével megkezdték a
termálprojekt második ütemének megvalósítását. Az új fúrás során a korábbinál magasabb
hőmérsékletű és hozamú (72-80 °C; 60,0 m3/h) vízforrást találtak. A pályázat keretében
kialakításra került egy visszasajtoló kút, mely költséghatékonyabbá és környezetkímélővé tette
a rendszert. A tervezetthez képest 20 százalékos többletkapacitással rendelkező kút
kihasználása érdekében a város 2010-ben megkezdte a termálprojekt harmadik ütemét, melynek
keretében a település ipari parkjában található üzemcsarnokok fűtését biztosították a kút
többlethozamának felhasználásával. Emellett a harmadik ütem keretében az önkormányzat
valamennyi intézményében kiépült a geotermikus alapú fűtési rendszer. A beruházás három
ütemét összesen 627 millió forint költséggel valósította meg a bólyi önkormányzat, melynek
éves működési költsége hozzávetőlegesen 9,5 millió forintot (2011) emészt fel. A település
ezzel hozzávetőlegesen több mint 650 000 m3 (2011) földgázt takarít meg, melynek
költségmegtakarítása meghaladja a 2 millió eurót (2011). Emellett a település a földgáz teljes
fűtési célú kiváltásával éves szinten hozzávetőlegesen 1373 tonna Co2 kibocsátást takarít meg,
mely nemzetgazdasági szinten több százezer euró értékű értékesíthető CO2 kvóta megtakarítást
jelent. [Pálné Schreiner 2013]
A bólyi geotermikus energia hasznosítás mellett figyelmet érdemel a régió másik kisvárosában,
Szentlőrincen kiépített rendszer. Szentlőrinc közel 6500 fős, agrárjellegű kisváros Baranya
megyében, ahol az 1990-es évek elején merült fel geotermikus energia hasznosításának
lehetősége. Több tanulmány készült a település alatti meleg víz kiaknázására, s a település
távhőellátásában való felhasználására. A próbafúrások azonban csak 800 m mélységig
történtek, míg a keresett melegvíz 1500m-es mélységben található, amely feltárásának költségét
a település önerőből nem tudta megvalósítani. Ennek következtében a geotermikus energia
szentlőrinci kiaknázása bő 20 évet váratott magára. A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett
Pannergy Nyrt. a hazai geotermikus energia felhasználásából adódó lehetőséggel élve hő- és
elektromos energiát előállító projektek megvalósításával foglalkozik az ország több pontján. A
cég és a település önkormányzata által létrehozott Szentlőrinci Geotermia Zrt 2009-ben kezdte
meg a kutatásokat a településen, amelynek során 83 °C hőmérsékletű, a már létező
távhőrendszerben hasznosítható melegvizet találtak. Hozzávetőlegesen 1,3 milliárd forintos
projekt keretében, melynek 34%-át a Környezet és Energia Operatív Program pályázaton nyert
támogatás biztosította, hozták létre az 590 háztartást és számos önkormányzati intézmény
távhőellátását biztosító geotermikus fűtési rendszert. Ezzel a korábban felhasznált szén, majd
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fűtőolaj, majd végül földgáz helyett 100%-ban megújuló energiaforrással, a korábbiakhoz
képest jelentősen alacsonyabb díjon szolgálják kis a település jelentős részének távhő és
melegvíz igényét. Kiemelendő, hogy a bólyihoz hasonlóan a szivattyúzással felszínre hozott, a
felhasználás után is 60-75 °C hőmérsékletű termálvizet visszasajtolják, ezzel biztosítva, hogy
gazdaságos és környezetkímélő módon hosszú időn keresztül használható legyen a rendszer.
[Haffner 2013]
2.2 Biomassza hasznosítás
Biomassza alatt a szárazföldön és vízben található, minden élő, s nemrég elhalt szervezetek
össztömegét, a mikrobiológiai iparok termékeit, valamint transzformációt követően keletkező
valamennyi organikus eredetű terméket és hulladékot értünk. Biomasszát halmazállapota és
energetikai hasznosíthatósága alapján három csoportba sorolhatjuk. A szilárd biomassza hő és
villamosenergia termelésre, a folyékony biomassza (bio üzemanyag) hajtóanyagként, míg a
biogáz hajtóanyagként, valamint hő és villamosenergia termelésre is használható.
Magyarország természeti adottságai kedveznek a biomassza energetikai célú hasznosításának,
ez az erőforrás rendelkezik az országban a legnagyobb energetikai potenciállal [Pintér 2015]
Az ország teljes biomassza készlete mintegy 350 millió tonna, a magyarországi elméleti
energetikai biomassza potenciál 417 PJ. [Lukács 2010] A rendelkezésre álló változatos
technológiáknak köszönhetően a biomassza sokrétű módon használható fel energetikai
hasznosítás céljára. Fontos kiemelni, hogy a biomassza felhasználása csak bizonyos
kritériumok megtartása (helyben termelt biomassza felhasználása, helyi igényeket fedező
felhasználás, fenntartható gazdálkodás keretében történő előállítás) mellett tekinthető megújuló
erőforrás alkalmazásnak. [Somogyvári 2007] Dél-Dunátúli régióban számos példát találunk a
biomassza energetikai célú hasznosítására.
Szilárd tüzelőanyag hasznosítás tekintetében kiemelendőek a pécsi és komlói erőművek. A
pécsi erőmű tervezését a dél-dunántúli fogyasztók növekvő fogyasztási igényének kielégítése
érdekében kezdték meg 1951-ben. A mecseki kőszén felhasználásával üzemeltetni kívánt
erőmű helyszínének kiválasztásakor meghatározó szempont volt a napi 5-6000 tonna szenet
felhasználó erőmű az energiaforráshoz minél közelebb történő telepítése. A kapcsolt termelést
végző erőmű a villamos energiatermelés mellett biztosította a város új részeinek központi fűtés
ellátását, valamint a város ipari üzemeinek gőzellátását. A 96 MW névleges teljesítményű
erőművet 1955 októberében kezdték építeni, s a sikeres teszteket követően 1959 decemberében
kezdte meg a folyamatos termelést. 1965-ig több szakaszban került sor az erőmű
kapacitásbővítésére, mellyel először 30 MW, majd további 100MW névleges teljesítménnyel
nőtt az erőmű kapacitása. Ekkor 27534 lakás, 511 közintézmény és 79 ipari hőfogyasztó
igényét, valamint az ország villamosenergia-igényének közel 12 %-át biztosította. 1983-tól a
1990-es évek elejéig került sor az erőmű rekonstrukciójára, melynek legfontosabb célja az
energetikai szénféleségek gazdaságos felhasználása, valamint a pécsi távhőellátás hosszú távú
biztosítása érdekében, a technikai színvonal emelése, valamint környezetvédelmi célok
megvalósítása volt. Az erőmű 1992-ben egyesült a Mecseki Szénbányákkal, melyet követően
immár az erőműhöz tartozó komlói bányaüzem, és két külszíni fejtés biztosította továbbra is az
erőmű energiahordozó szükségletét. 1995 elején kezdődött meg az erőmű új blokkjának
tervezése, melynek során egy 100-150 MW-os új blokk építését látták indokoltnak. Az új blokk
az eredeti tervek szerint széntüzelésűek lett volna, de már 1995-ben felmerült a
földgázfelhasználás lehetősége. 1996 májusára készültek el a tervek, melyek egy új 150 MW-
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os széntüzelési blokk megvalósítását tartalmazták. E helyet végül forrás hiányában a meglévő
blokkok élettartalmának meghosszabbítását hajtották végre.
Magyarországon 1990-ben a bruttó hazai energiafelhasználás közel 43 százalékát szilárd
tüzelőanyag felhasználása adta. A szénfelhasználás abszolút mértékű csökkenése mellett a
felhasznált energiahordozókon belüli aránya is fokozatosan csökkent, 2013-ban alig haladta
meg a 23 százalékot. A szénfelhasználás abszolút és relatív csökkenését többek közt a korábban
szénfelhasználású erőművek leállítása, csökkenő termelése és/vagy alternatív energiaforrásra
történő átalakítása okozta. Ez utóbbi folyamat ment végbe a pécsi erőműben is. A privatizációt
követően meginduló, 2004-ben befejeződő rekonstrukciót követően két szenes kazánt földgáz,
illetve olajtüzelésűvé alakítottak át, illetve létrehoztak egy új. 49,9 MW névleges teljesítményű
biomassza tüzelésű blokkot, ahol tűzifát, erdei apadékból gyártott aprítékot, fűrészipari
mellékterméket, napraforgóhéjat, valamint az cégcsoport tulajdonában álló energiaültetvényen
megtermelt nyárfaaprítékot használnak fel. Az erőmű 2004-ben egy 45 hektáros területen pilot
jelleggel hozta létre energiaültetvényét, melynek területe az lemúlt egy évtizedben tízszeresére
növekedett. Az átlagosan 20-30 t/ha/év hozamú, 95 százalékos megeredési arányú
energiaültetvény az erőmű biomassza blokkjának 1 százaléknyi energiaforrás-igényét volt
képes kielégíteni. Az átalakítást követően az erőmű szennyezőanyag kibocsátása látványosan
csökkent. Az egységnyi villamosenergia-termelésre jutó szén-dioxid, nitrogén-dioxid és szilárd
káros anyag kibocsátás a harmadára, a kén-dioxid és szén-monoxidkibocsátás közel a huszadára
csökkent. A rekonstrukciós projekt lezárását követően az erőmű megkezdte egy bálázott
lágyszárú mezőgazdasági melléktermékek felhasználására alkalmas kazán építésének
előkészítését, melyet a használaton kívüli, megmaradt szenes kazánok helyén felépült a 70 MW
hő- és 35 MW-nyi névleges villamosenergia-termelő kapacitással rendelkező szalmatüzelésű
blokk. Az új biomassza blokk 2013 végi átadását követően az erőmű teljes villamosenergia- és
hőtermelését biomassza felhasználás adja, a gázfelhasználású kazánok tartalékként
funkcionálnak. A Pécsi Erőmű átalakítása példaként szolgálhat az összes olyan magyarországi
erőmű tekintetében, amely fosszilis tüzelőanyag felhasználásával termel villamos energiát,
vagy látja el a környező települések hőenergia szükségletét. Jól példázza, hogy megújuló
energiával nemcsak háztartások, csak kistelepülések, hanem százezer fő feletti nagyváros
energiaszükségletét is lehet részben, vagy egészben biztosítani. A számos előny mellett
azonban szükséges odafigyelni a termeléshez kapcsolódó negatív externális hatásokra. A
szalma felhasználásával a talajból kieső tápanyag pótlása, illetve a szalma akár 80-100
kilométer távolságból történő szállítása, mely ellentmond a biomasszával szemben támasztott
követelményeknek, olyan káros anyag kibocsátással jár, ami például földgázfelhasználás esetén
nem jelentkezik, ezzel árnyalva a megújuló (megújítható) biomassza erőforrás felhasználásának
előnyeit. [Haffner 2016]
A biomassza légnemű típusa, a biogáz hozzávetőlegesen a földgáz fűtőértékének
kétharmadával bíró, melyet energetikai célú hasznosítás során villamos- és hőenergia, illetve
ezek kapcsolt módon történő előállítására lehet felhasználni. A biogáz előállítható szerves
anyagok anaerob erjesztése során, többek közt kommunális szennyvíz kezelése során, a
szennyvíztelepen keletkező szennyvíziszap felhasználásával. Egy kilogramm szárazanyagból
hozzávetőlegesen 0,2-0,4 m3 biogáz nyerhető ki. A biogáz felhasználható a fölgázhálózatba
történő betáplálással, vagy közvetlenül, gázmotorban történő elégetéssel. 1 m3 biogáz
felhasználásával hozzávetőlegesen 1,8 KWh értékesíthető villamosenergia és 5,5 MJ hőenergia
állítható elő. [Bai 2005]
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Magyarországon az 1950-es években kezdődtek kutatások az állattartás során keletkező
szennyvíz energetikai hasznosítására. A Pécsi Állami Gazdaság telepén végzett kutatásokhoz a
sertéstelepen keletkező napi 4-5 tonna trágyatermést használták fel, ami napi 200 m3 biogáz
előállítására volt elegendő. A félszáraz eljárással végzett kutatás során sikeresen állították elő
a biogázt, mely biztosította a telep villamos- és hőenergia szükségletét. A mezőgazdasági
biogáz előállítás és felhasználás fokozatosan terjedt el az országban egészen az 1980-as évekig,
amikorra elkészült az ország földgázhálózatának jelentős része, mely a biogáz előállítás
jelentőségét csökkentette. A biogáz hasznosítás jelentős fellendülését az Európai Unióhoz
történő csatlakozást követően, a vidékfejlesztési célt szolgáló uniós fejlesztési források adta
lehetőségek adták. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében 40-70 százalékos
uniós támogatásintenzitással nyílt lehetőség biogáz üzem létesítésére. A támogatás keretében a
Dél-Dunántúlon Kaposváron, Kaposszekcsőn, Bicsérden és Bonyhádon létesült mezőgazdasági
mellékterméket hasznosító biogáz üzem.
Kaposszekcső Baranya és Tolna megye határán elhelyezkedő, hozzávetőlegesen 1500 lakosú
agrártelepülés. 2010-ben 1,23 milliárd forintos beruházással a település ipari parkjában hozták
létre a Dél-Dunántúl első villamosenergiát is termelő biogáz erőművét. Az üzem három,
összesen 7500 m3 kapacitású erjesztőiben a település állattartó telepein keletkező trágyát és
hígtrágyát használják fel. Az üzem névleges villamosenergia-termelő teljesítménye 0,84 MW.
A területen a biogáz üzem mellett bioetanol gyár működik, mely termelése során keletkező
mellékterméket szintén a biogáz üzem hasznosítja, melynek hulladékhőjét pedig a bioetanol
üzem használja termelése során. A bioetanol gyár évente hozzávetőlegesen 30 000 tonna
kukorica felhasználásával átlagosan 12 ezer m3 bioetanolt állít elő, melyet üzemanyag
adalékként értékesítenek. [Pálné Schreiner 2013]
2.3 Napenergia hasznosítás
A nap energiája hő és fény formájában a Föld atmoszféráján keresztül éri el a Föld felszínét. A
Föld saját tengelye körüli forgása és a nap körüli elliptikus pályán történő mozgása, a föld
tengelyferdesége, valamint az időjárási viszonyok változása miatt a felszínre jutó napsugárzás
energiája folyamatosan változik. Mindezek következtében a földfelszínt elérő energia 200-100
W/m2 között változik. [Sljivav – Topic 2014; Sljivav 2015] Magyarországon 1740 és 2080
között változik a napsütéses órák száma, a legtöbb besugárzás a Tiszántúl déli területein éri az
országot, míg a Dél Dunántúlon és az Alföldön is 2000 órát meghaladó a napsütéses órák
száma.
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2. ábra: Napsütéses órák száma Magyarországon
Forrás: Országos Meteorológiai Hivatal
A napenergia tudatos tervezés segítségével, megfelelő építőanyag választással, jó tájolással,
valamint egyéb környezeti adottságok kihasználásával passzív módon is hasznosítható.
Energetikai (aktív) hasznosítás során megkülönböztetjük a napkollektorral és napelemmel
történő hasznosítást. Napkollektorokat használati és fűtési célú melegvíz előállítására
használják, így ezen eszközökkel csak hőenergia általában csak lokális hasznosítására van
lehetőség. A napelemek a napsugárzás energiáját villamosenergiává alakítják, melyet vagy
akkumulátoros
tárolással
és
prompt
felhasználással
lokális
célokra,
vagy
villamosenergiavezeték-rendszerbe történő betáplálással lehet hasznosítani. A napenergia
hasznosítása legmagasabb fajlagos beruházási költséggel és ennek következtében hosszú, 1030 éves megtérülési idővel rendelkezik, mégis az egyik leggyakoribb és legnépszerűbb
megújuló energiaforrás alkalmazási módozat. [Bodok-Tóth 2010; Szabó et al. 2010]
A Dél-Dunántúli régióban létrehozott, megújuló energiaforrást alkalmazó új erőművek döntő
hányada a napenergiát hasznosítja. Az 1313 darab (2014) háztartási méretű (0,05 MW alatti
kapacitás) kiserőmű mellett, melyek alapvetően saját célra termelő erőműveket, található a
régióban 10 (2014) elsődlegesen 0,5 MW közeli, ám a könnyebb engedélyeztetési lejárás miatt
tudatosan az alatti teljesítményű, hálózatra termelő naperőmű park is. Ilyen közel 0,5 MW
névleges teljesítményű erőmű található Sellyén és Szigetváron is. Sellye közel 3000 lakossal
rendelkező kisváros, a Dél-Dunántúl legszegényebb vidékének, az Ormánságnak a központja.
2012-ben adták át akkor az ország legnagyobb naperőművének számító sellyei naperőmű
parkot. A 2,5 hektáros területen 3500 m2 felületű napelem mező került kialakításra, mely 0,49
MW névleges villamosenergia-termelő kapacitással rendelkezik. Az átlagos megtermelt éves
800 000 kWh energia hozzávetőlegesen 250 háztartás éves villamosenergia igényét képes
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biztosítani. A beruházás közel 1,5 millió euróból valósult meg, melyből az Európai Unió és
Magyarország Kormányának 50 százalékos támogatása mellett. A beruházás várható
megtérülési ideje a támogatáson felüli rész vonatkozásában több mint 10, a teljes beruházási
költség tekintetében több mint 25 év. Hasonló paraméterek között létesült 2013-ban
Szigetváron két, egyenként 0,49 MW névleges teljesítményű naperőmű, mely a régióban
további közel 500 háztartás villamosenergia-szükségletét képes biztosítani.
2016 tavaszán került átadásra a Dél-Dunántúl és az ország legnagyobb naperőmű parkja a DélDunántúli régió, s Baranya megye központjában, Pécsett. A több mint 15 millió költségen
épített naperőmű park névleges teljesítménye 10MW, ami közel 5000 háztartás igényeit képes
biztosítani A beruházás az Európai Unió és Magyarország Kormányának támogatásával
valósult meg, mely a költségek 85%-át támogatta. A napelem park a korábban bemutatott pécsi
erőmű korábbi zagyterén került kialakításra. A 10 hektáros területen 40 000 darab napelem
került elhelyezésre, nyolc, egyenként 1,25 MW kapacitású modulban. A megtermelt energia a
pécsi erőművön keresztül betáplálásra az országos villamosenergia-hálózatba.
3 Összefoglalás
Magyarország és az Európai Unió országai energiahordozóban szegény országok, így
energiahordozó szükségletüket kizárólag nagyarányú import igénybevételével tudják csak
biztosítani. Ez kiemelt ellátás-biztonsági kockázatot jelent az Európai Unió országai számára,
ami az elmúlt fél évtized világpolitikai eseményei (arab tavasz, orosz-ukrán konfliktus)
következtében aktuális és fokozódó problémát jelent. Kevesebb, mint 5 évvel az Európa2020
stratégia energetikai célkitűzésinek teljesítésére megszabott határidő letelte előtt mind
Magyarországnak, mind az Európai Unió számos tagállamnak komoly intézkedéseket kell
tennie annak érdekében, hogy a célokat teljesíteni tudja. A Dél-Dunántúli régióban
megvalósított megújuló energiaforrásokat alkalmazó projektek jó példaként szolgálhatnak a
további fejlesztések végrehajtására mind a biomassza, mind a napenergia, mind a geotermikus
energia hasznosítása terén.

229

II. Fiatalok EUrópában Konferencia
Pécs, 2015. november 13-14.
Sopianae Kulturális Egyesület
Konferencia kötet

3. ábra: Bemutatott megújuló energiahordozókat hasznosító erőművek
a Dél-Dunántúlon
Forrás: saját szerkesztés
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Absztrakt
A kor előrehaladtával a daganatos folyamatok kialakulásának valószínűsége növekszik, így
kutatásunk célcsoportja magyarországi tartós bentlakásos intézményben élő lakók voltak.
Célunk volt a daganatos betegségek, különös tekintettel a tüdőrák, a vele összefüggésbe hozható
betegségek és a tápláltsági állapot összefüggéseinek vizsgálata. Összesen 6859, tizennyolc
évnél idősebb (36% férfi és 64% nő, átlagos életkor 70,9 ± 17,0 év), tartós bentlakásos
intézményben élő, önként jelentkező gondozottnál határoztuk meg a daganatos betegségek
előfordulási gyakoriságát – a Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) eszközzel végzett
tápláltsági állapot szűrésének keretében – az általunk összeállított kérdőív segítségével. Az
adatelemzést kétmintás t-próbával, egyváltozós lineáris regressziós analízissel végeztük. A
tüdőszűrés átszűrtség – a mobilizálható lakókra vonatkozóan – 100%-os volt. Eredményeink
szerint 322 bentlakó orvosi és ápolási dokumentációjában találtunk daganatos betegsége(ke)t.
A legritkábban (17 lakónál, összesen 0,2%) a tüdőtumor fordult elő, férfiaknál 0,4%-ban,
nőknél 0,1%-ban. Fej–nyak tumor a férfiaknál és nőknél egyaránt 0,5-0,5%-ban,
gasztrointesztinális tumor a férfiaknál 0,9%-ban (22 lakó), a nőknél 0,8%-ban (33 lakó), összes
lakóra tekintve szintén 0,8%-ban fordult elő. A prosztatatumor 1,1%-ban, illetve az emlőtumor
1,2%-ban volt jellemző. A tüdőtumor sokkal ritkábban (0,2%) fordult elő a bentlakóknál, mint
a saját otthonaikban élő időskorú hazai lakosságnál (8,8%). A fej–nyak tumor előfordulási
aránya szociális otthonban 0,5%, a lakosság körében 3-4%. Prosztatatumor szociális otthon
1,1%-ban, a lakosság körében 14,0%-ban volt jellemző. Az emlőtumor a lakosság körében
0,1%-ban, míg a tartós bentlakásos intézményekben élő nőknél 1,2%-ban volt jelen.
Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a legtöbb daganatos betegség incidenciája a tartós
bentlakásos intézményekben élőknél kisebb, mint a családjukkal vagy egyedül, de saját
otthonaikban élő időseknél. Vizsgálatunk újdonsága, hogy nagy elemszámú, reprezentatív,
átfogó elemzés adatait közli a tartós bentlakásos intézményekben élők daganatos betegségeiről.
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Kulcsszavak: Időskor, tartós bentlakásos intézmény, daganatos megbetegedés, előfordulási
gyakoriság tápláltsági állapot
1 Bevezetés, célok
A tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézmények létbiztonságot, teljes ellátást és nyugalmat
biztosítanak azoknak az idős, beteg és/vagy fogyatékos embereknek, akikről az alapellátás, a
nappali vagy átmeneti intézményi forma keretében nem lehet gondoskodni.
A 2014. évben megjelent Szociális statisztikai évkönyv adatai alapján 2013-ban
Magyarországon a tartós bentlakásos intézményekben 77 138 személy élt. Ezeknek az
intézményeknek öt típusát különböztetjük meg hazánkban, az időskorúak otthonát (49 941
ellátott élt ilyen intézménytípusban), a pszichiátriai betegek otthonát (8661 ellátott), a
fogyatékos személyek otthonát (15 810 ellátott), a szenvedélybetegek otthonát (2068 ellátott)
és a hajléktalan személyek otthonát (658 ellátott). [Németh, 2014]
Csak a napi négy órát meghaladó gondozási szükségletet igénylő időskorú részesülhet
bentlakásos intézményi ellátásban, a négy órát meg nem haladó gondozási igény esetén csak
házi segítségnyújtás vehető igénybe. Még sürgős esetben sem vehető fel senki gondozási
szükséglet vizsgálata nélkül, még akkor sem, ha állami normatívát nem igényel az intézmény
az adott személy után.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény; A személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
szóló 1/2000. (I. 7.) Szociális és Családügyi Minisztérium rendelet 20–24. és 45. paragrafusa és
a 37/2014. (IV. 30.) Emberi Erőforrások Minisztérium rendelet a közétkeztetésre vonatkozó
táplálkozás-egészségügyi előírásokról [37/2014. EMMI-rendelet] szerint ezekben az
intézményekben a lakók táplálkozásának, táplálásának is meg kell valósulnia. Továbbá az
intézmény köteles megoldani a bentlakók rendszeres orvosi felügyeletét, szakorvosi ellátását,
valamint a szükséges kórházi kezeléséhez, a gyógyszerellátáshoz és a gyógyászati
segédeszközökhöz való hozzájutást [1997. évi LXXXIII. törvény]. A tartós bentlakásos
intézmény a rendszeres orvosi felügyelettel gondoskodik az egészségi állapotok folyamatos
ellenőrzéséről, az egészségügyi tanácsadásról, a szűrésekről, az orvos által elrendelt vizsgálat
elvégzéséről, esetleges gyógykezeléséről is. [37/2014. EMMI-rendelet]
A kutatásunk célja a daganatos betegségek, különös tekintettel a tüdőrák epidemiológiai leírása,
valamint a daganatos betegségben szenvedők tápláltsági állapotának szűrése volt a
magyarországi tartós bentlakásos intézményekben élők körében.
2 Szakirodalmi áttekintés
Az életkor előrehaladtával a lassuló élettani működés miatt a szervezet sokkal jobban ki van
téve és sokkal kevésbé tud alkalmazkodni a környezeti hatásoknak, ezért az időskor szinte
mindig együtt jár egyes betegségek megjelenésével. Bár a betegségek öregkorban egyre
gyakrabban fordulnak elő, ennek ellenére nem feltétlenül velejárói az öregségnek, és az öregség
sem betegség [Csaba, 1988]. Az Állami Számvevőszék által készített jelentés szerint az
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egészségügyi és szociális ellátórendszer ápolási, gondozási feladatai folyamatosan növelik a
lakosság korösszetételéből, egészségi státuszából adódó ellátási szükségleteket. [Állami
Számvevőszék, 2009]
Az Amerikai Egyesült Államok statisztikai adatai szerint a nők több 50%-a és a férfiak 33,3%a előreláthatólag valamilyen tartós bentlakásos intézménybe kerül majd azok közül, akik 1930ban születtek [Spar – La Rue, 2002]. Hazánkban hasonló kutatási eredmény eddig nem készült.
Hazánkban a leggyakoribb daganat miatti halálok a tüdőrák. A tüdőrákot főleg környezeti
ártalmak okozzák, mint például a légszennyezés vagy a természetes háttérsugárzás. A hörgőrák
legfontosabb oka azonban a dohányzás, mely az esetek 85%-áért felelős. A betegség
gyógyíthatósági hatékonysága rendszeres tüdőszűréssel fokozható, mert minél korábbi
stádiumban kezdik meg a kezelést, annál biztosabb a gyógyulás. [Ungár et al., 1989]
Egy 2015. évben végzett kutatás során 4022 tüdőrákban szenvedő beteg adatait elemezték. 124
esetben a panaszok jelentkezése, míg 82 betegnél röntgennel végzett szűrés kapcsán merült fel
a daganat gyanúja. A kivizsgálásban elsődlegesen a tüdő részletes funkcionális vizsgálata
történt meg és egy kardiovaszkuláris teszt kitöltése. Eredményeik szerint 122 lobectomiát, 49
atípusos (ék)reszekciót, 16 pulmonectomiát és 18 exploratiót végeztek. A műtét utáni halálozási
arány 1% volt. A szövettani vizsgálat 121 adenocarcinomát, 73 laphámcarcinomát, 9 kis sejtes
és 3 nagy sejtes carcinomát mutatott ki. A stádiumbesorolásban 100 esetben I. stádiumú
folyamatot, 54 II. stádiumút, 38 III. stádiumút (III/a: 34, III/b: 4) és 13 IV. stádiumút fedeztek
fel. Az ötéves átlagtúlélés 40%-nak adódott, adenocarcinomáknál 40%, laphámtumoroknál
45% volt. A stádiumok alapján 58%-os ötéves túlélést találtak I. stádiumban (I/a: 75%), 29%ost II. stádiumban, és 14%-ost a III. stádiumban (III/a: 17%), a IV. stádiumban pedig nem volt
ötéves túlélő. A nyirokcsomó-érintettség jelentősen befolyásolta az eredményeket (N0: 49%
ötéves túlélés és N2: 8%). A kutatás eredményei ismét bizonyítják, hogy a hetven év feletti
betegek tüdőrák miatt végzett műtétei után az eredmények kedvezőek, a rizikó minimális
[Csekeő, 2015].
3

Az alkalmazott módszer

A Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) kérdéseit építettük be az általunk készített
dokumentációs lapba, az ezek kitöltésével kapott adatokat dolgoztuk fel vizsgálatunk
keretében. A MUST szűrő módszer négy lépcsőn át vezet a felnőttek tápláltsági állapotának
szűréséhez, az ötödik lépésben a kapott rizikót alapul véve iránymutatást ad a további teendőkre
nézve.
Első lépésben a testtömegindexet határoztuk meg – elsősorban – mért értékek alapján. A
kiértékelés során a 20 < BMI, azaz a valószínűleg nem rossz energia–fehérje státuszt (0 pont),
a 18,5 < BMI < 20 érték a lehetséges a rossz energia–fehérje státuszt jelöli (1 pont), a
BMI ≤ 18,5 a valószínűsíthetően rossz energia–fehérje státusznak felel meg (2 pont). Második
lépésben a nem tervezett (nem kívánt) testtömegcsökkenés – az elmúlt három–hat hónap
vonatkozásában – mértékét rögzítettük. A korábbi testtömeghez képest öt–tíz százalékos fogyás
már jelzés értékű, több mint a normál intra-individuális variáció, ezért a pontozás során 1 pontot
ér. A testtömeg 10%-a feletti fogyás klinikailag szignifikáns (2 pont), míg annak az 5% alatti
tartománya a normál intra-individuális variáció része (0 pont). Az első két lépcső – a
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táplálkozással kapcsolatos mérések – után a harmadik lépés a heveny betegség táplálkozást
befolyásoló hatását méri fel. Abban az esetben, ha a beteg nem táplálkozott vagy előreláthatólag
nem fog táplálkozni öt napon keresztül, valószínűleg alultápláltság szempontjából
veszélyeztetett, ilyen esetben 2 ponttal kell számolni (tekintettel e tényező súlyos voltára, az
értékelőnek nincs lehetősége további mérlegelésre, azaz például 1 ponttal számolnia). A
negyedik lépés az alultápláltság kockázatának meghatározásából áll, az előző három lépcsőben
kapott eredmények pontra átszámítása után. A BMI, a testtömegvesztés és a heveny betegség
hatásának pontértékeit összeadva az alultápláltságra vonatkozóan kis kockázatúnak tekinthető
a gondozott, ha e három értékelés szerint összesen 0 pontja van, a kockázat mértéke közepes
1 pont esetén, nagy kockázatú az intézmény gondozott lakója 2 vagy több pont esetén.
Az ötödik lépés a további teendőkre nézve ad iránymutatást, ez alapján történhet a kezelési
irányelvek meghatározása és dokumentálása egyaránt. Kis kockázat (0 pont) esetén a rutin
gondozás mellett rendszeres ismételt szűrésre, közepes kockázatnál (1 pont) a gondozott
táplálékfelvételnek nyomon követésére van szükség. Ha a kockázat nagy (> 2 pont), akkor – a
végstádiumú betegeket kivéve – indokolt a dietetikai kezelés. [Todorovic et al., 2003]
Az adatelemzést kétmintás t-próbával (95%-os konfidencia intervallumok összehasonlításával),
egyváltozós lineáris regressziós analízissel végeztük.
4

Kutatási eredmények

4.1 A daganatos betegségek előfordulása tartós bentlakásos intézményben élők körében
Vizsgálatunk alanyai önként jelentkező, magyarországi, tartós bentlakásos intézményben élő
18 év felettiek személyek (2487 /36%/ férfi és 4372 /64%/ nő) voltak, akik a felmérési napon
reggel 7 és másnap reggel 7 óra között az intézményben tartózkodtak, és a kutatási protokollnak
megfeleltek. A vizsgáltak átlagos életkora 70,9 ± 17,0 év volt, a férfiak átlagos életkora
69,2 ± 16,9, a nőké 71,9 ± 17,0 év volt, a legidősebb férfi 102,8, a legidősebb nő 103,8 éves
volt.
A tartós bentlakásos intézményekben élő vizsgálatban résztvevők (n = 6859) közül 109 férfi és
213 nő (összesen 322 személy, a vizsgálatban résztvevők 4,7%-a) orvosi és ápolási
dokumentációjában találtunk primer daganatos betegsége/ke/t. A két nemnél előforduló
gyakoriságokat – a gyakoriság csökkenő sorrendjében – mutatja az 1. táblázat.
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Férfiak
Nők
Összesen
(n = 2487)
(n = 4372)
(n = 6859)
Egyéb tumor (bőr, vér, vese, nőgyógyászati)
1,6%
2,4%
2,1%
Gasztrointesztinális tumor
0,9%
0,8%
0,8%
Emlőtumorban
0%
1,2%
0,7%
Fej–nyak tumor
0,5%
0,5%
0,5%
Prosztatatumor
1,1%
–
0,4%
Tüdőrák
0,4%
0,1%
0,2%
Összesen
4,5%
4,9%
4,7%
1. táblázat: A két nemnél (n = 6859) előforduló primer daganatok lokalizáció szerinti
gyakorisága
A tartós bentlakásos intézményekben élő nők körében gyakrabban fordulnak elő daganatos
kórképek, mint a férfiak körében (4,9% vs. 4,5%). A legritkábban, összesen 17 lakónál
tüdőtumor fordult elő: 11 férfi (0,4%) és 6 nő (0,1%) szenvedett a tüdő daganatos betegségétől.
Három férfinél (akik 43,0; 72,9 és 84,4 évesek voltak a vizsgálatunk idején) két-két primer
tumort diagnosztizáltak. A különböző típusú tartós bentlakásos intézményben a tumorban
szenvedő betegek aránya nagymértékben eltért: a leggyakoribb az időskorúak otthonaiban,
gondozóházaiban volt, míg legkisebb arányban a felnőtt korú fogyatékosok otthonaiban,
gondozóházaiban fordult elő (2. táblázat).
Férfiak
Nők
Összesen
(n = 109)
(n = 213)
(n = 322)
Időskorúak otthona, gondozóháza
6,6%
5,9%
6,1%
Hajléktalan személyek otthona
4,7%
9,1%
5,6%
Pszichiátriai betegek otthona
2,3%
2,9%
2,6%
Szenvedélybetegek otthona
2,6%
0%
2,3%
Felnőtt korú fogyatékosok otthona, gondozóháza
1,6%
1,3%
1,4%
Összesen
4,4%
4,9%
4,7%
2. táblázat: A tartós bentlakásos intézményekben különböző típusaiban élők körében
(n = 6859) előforduló primer daganatok gyakorisága a két nemnél
A daganatos betegségek előfordulása a hajléktalan személyek otthonában a nők körében
szignifikánsan (p < 0,05) gyakoribb, míg a szenvedélybetegek otthonában a férfiak körében
szignifikánsan (p < 0,05) gyakoribb.
4.2 A tartós bentlakásos intézményben élő daganatos betegségben szenvedők tápláltsági
állapot vizsgálatának eredményei
Testtömegindex (BMI)
A tartós bentlakásos intézményben élő daganatos betegségben szenvedő férfiak testtömegindex
(BMI) átlaga 25,7 ± 5,9 [kg/m2]. A legkisebb BMI 14,2, a legnagyobb 44,4 [kg/m2] volt.
Ugyanezek az értékek a nőknél: BMI-átlag 26,2 ± 6,1; a legkisebb érték 12,5, míg a legnagyobb
47,2 [kg/m2] volt. A mért értékeken alapuló testtömegindex-számítás alapján optimális
testtömegű a daganatos betegségben szenvedők egyharmada (a férfiak 35,7, a nők 33,3%-a).
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Átlagosan minden kilencedik lakónak elmarad a testtömege az optimálisnak tartott értéktől (1.
ábra).

1. ábra: A tartós bentlakásos intézményben élő daganatos betegségben szenvedők
testtömegindex szerinti megoszlása a két nemnél
Nem kívánt fogyás mértéke
Vizsgáltuk az akaratlan (nem kívánt) fogyás mértékét a vizsgálatunkat megelőző három–hat
hónap vonatkozásában. A daganat diagnosztizálásának idejétől függetlenül átlagosan minden
hatodik daganatos betegségben szenvedő akaratlanul elvesztette testtömegének legalább 5%át: a férfiak között gyakoribb és nagyobb mértékű fogyást detektáltunk, mint a nők körében
(2. ábra).
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2. ábra: A tartós bentlakásos intézményben élő daganatos betegségben szenvedők nem
kívánt testtömegcsökkenése a két nemnél
Az akut betegség hatása a tápláltsági állapotra
Átlagosan minden harmadik tartós bentlakásos intézményben élő daganatos betegségben
szenvedőnek volt a vizsgálatunk idején olyan akut kórképe, mely közvetlenül befolyásolta a
tápláltsági állapotukat (3. ábra). Az ilyen kórképek előfordulása a nők körében szignifikánsan
(p < 0,05) gyakoribb volt, mint a férfiak körében.
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3. ábra: A tartós bentlakásos intézményben élő daganatos betegségben szenvedők
tápláltsági állapotot befolyásoló akut betegségeinek gyakorisága a két nemnél
A Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) eredménye
A Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) eszközzel végzett tápláltsági állapot felmérés
szerint mindkét nemnél a vizsgálatban résztvevők közel fele közepes vagy nagy kockázatú (4.
ábra). A két nem között a különböző – alultápláltságra vonatkozó – rizikójú csoportokban nincs
szignifikáns különbség.
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4. ábra: A MUST szerinti tápláltsági kockázat kategorizálása a tartós bentlakásos
intézményben élő daganatos betegségben szenvedők körében
5 Következtetések
Vizsgálatunk újdonsága, hogy nagy elemszámú, reprezentatív, átfogó elemzés adatait közli a
tartós bentlakásos intézményekben élők daganatos betegségek leíró és analitikai
epidemiológiájáról. A tüdőtumor jóval ritkábban (0,2%) fordult elő a bentlakóknál, mint a saját
otthonban/családban élő időseknél (8,8%). A fej–nyak tumor előfordulási aránya szociális
otthonban 0,5%, a lakosság körében 3-4%. További nagymértékű gyakoriságbeli különbségeket
írtunk le a tartós bentlakásos intézményben élő lakók körében és a saját otthonban/családban
élő idősek körében előforduló daganatos betegségek előfordulásában (pl. prosztatatumor,
emlőtumor). Megállapítottuk, hogy az alultápláltságra veszélyeztetett daganatos betegségben
szenvedők aránya a tartós bentlakásos intézményekben nagy: a választott szempontoktól és
módszertől függően 60,6 és 65,9% között változik. Eredményeink – az irodalmi adatokkal
megegyezően – azt mutatják, hogy a tápláltsági állapot felméréséhez nem elegendő egy
szempont vizsgálata: több forrásból kell a teljes és reális helyzetet megállapítani [Lelovics,
2009].
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Absztrakt
A közjegyzők hazai szabályozásban tapasztalható feladat- és hatáskörének viszonylagos
állandósága mellett európai uniós szinten jelentős változások mutatkoznak, mely a
közjegyzőség feladatai mellett társadalomban és jogszolgáltatásban betöltött szerepét is érintik.
Az elmúlt években éles vita tárgyát képezte az európai közjegyző intézménye, melynek
ösztönzői az Unió belső piacának szabadon áramló szolgáltatásaként képzelték el a közjegyzők
által biztosított jogvita elhárító és igényérvényesítést elősegítő tevékenységét.
Az Európai Unió vonatkozó szabályozása, az Európai Bíróság egyes jogeseteiben
megmutatkozó joggyakorlata (C-260/97. - Unibank ügy, C-2/74. - Reyners ügy) valamint az
irányadó hazai álláspont (többek közt az Alkotmánybíróság joggyakorlata) azonban amellett
foglal állást, hogy a közjegyzői tevékenység a közhatalom gyakorlásának részét képezi. Ennek
megfelelően pedig kivételt alkot a letelepedési (korábbi EK szerződés 45. cikke, jelenlegi
EUMSz. 51. cikk) és a szolgáltatásnyújtási szabadság alól (EK szerződés 49. cikke, EUMSz.
56. cikke), s az európai uniós jogi aktusok valamint a Bíróság is rendszeresen kormányzati,
közhatalmi tevékenységnek minősíti, s elkülöníti a vállalkozói tevékenységtől, s így eltávolítja
a piaci alapon értelmező szolgáltatások köréből.
Az utóbbi években ennek megfelelően a hangsúly sokkal inkább a közjegyzők tevékenységéhez
köthető, európai viszonylatban is jól értelmezhető és alkalmazható eljárásokra és
dokumentumokra helyeződött, mint az európai fizetési meghagyás, az öröklési eljárás illetve az
európai közokirat követelményei illetve ezek kölcsönös elismerése.
Mindez a közjegyzőség feladat- és hatáskörének nemzetköziesedéséhez, s egyben a közjegyzők
társadalomban betöltött szerepének változásához vezet, melyet a hazai szakirodalom rendkívül
kisszámú, tudományosan értékelhető publikációban értelmezett.
A kutatás alapvető célja a vonatkozó hazai szakirodalom bővítése, a közjegyzői feladat- és
hatáskör valamint a társadalomban és jogszolgáltatásban betöltött szerepe változásainak
A tanulmány a Magyar Országos Közjegyző Kamara ösztöndíjának köszönhetően valósult meg, a „Közjegyzők
szerepének változásai” című kutatási terv alapján működő kutatási program eredményeit dolgozza fel.
1
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feltárása és elemzése, s ezáltal a közjegyzőség magyarországi és nemzetközi helyzetének
tudományos igényű megítélése.
Az előadás illetve a tanulmány kísérletet tesz e változások bemutatására és átfogó elemzésére,
a vonatkozó európai uniós és hazai szabályozás, az Európai Bíróság joggyakorlata, az irányadó
hazai és külföldi álláspontok alapján. Kiemelten foglalkozik a Bíróság C-32/14. – ERSTE v.
Sugár előzetes döntéshozatali eljárásban hozott döntésével, mely sok szempontból árnyalja a
közjegyzők szerepének megítélését, valamint a szerződéses kikötések tisztességtelenségének
vizsgálatára vonatkozó kötelezettségeiket.
Kulcsszavak: Közjegyző, európai közjegyző, európai közokirat, tisztességtelen szerződési
feltételek.
1 Bevezetés
A közjegyzők hatás- és feladatköre a közép-európai országok tekintetében – s tágabb körben
Európa 26 országában [Várkonyi, 2006] is, az angolszász jogi kultúrához tartozó államok
kivételével – kifejezett állandóságot mutat. Alapvető feladataikat akként foglalhatjuk össze,
hogy a középkor – abban az időben még hiteles- vagy tanúbizonyság tételi helyként [Borsa,
2000] óta olyan független és pártatlan jogi szolgáltatások közvetítői, melyek az egyes államok
jogszerű működésének fontos sarokkövei [Bónis, 1964]. A közjegyzők által végzett jogvita
elhárító, megelőző, másfelől pedig a jogérvényesítést szolgáló tevékenységek adják
feladatkörük magját, a jogügyletek és jogilag releváns tények hiteles tanúsítása mellett.
Más csoportosítás szerint [Havasi, 2013] – összhangban a hatályos hazai szabályozással2 - a
közjegyzőkhöz rendelt kompetenciák a közokirat-készítés és –őrzés3, egyes nem-peres4 illetve
hatósági eljárások lebonyolítása, valamint a „jogszolgáltató hatósági tevékenység”5.
A negyedik jogászi hivatásra vonatkozó közép-európai szabályozás alapvető fordulatot az
1990-es évek elején vett, amikor a lezajló rendszerváltozások után a közjegyzők
függetlenségének és pártatlanságának újbóli megalapozásaként ismét bevezetésre került a
később részletezett „latin-típusú közjegyzőség” és ezzel mintegy ellentétbe állíthatóan az
„európai közjegyzőség” [Anka, 2006], mely szakmailag számos vitát váltott ki.
A tanulmány kísérletet tesz a két típusú megközelítés különbségeinek felvázolására és a
jogpolitikailag és szakmailag is helyes álláspont megalapozására. A munka további részei a
közjegyzői tevékenység nemzetközi közegbe helyezésével és európai vonatkozásaival
foglalkozik, kiemelten feldolgozva az Európai Unió Bíróságának 2015. novemberében hozott
döntését, amely egyértelműsítette a közjegyzők szerepét az általuk közokiratba foglalt
szerződések kikötéseivel kapcsolatban.

1991. évi XLI. törvény a közjegyzőkről
Természetesen a közokiratok előállítása nem csak a közjegyzők, hanem a bíróságok illetve más hatóságok
hatásköre is. Ld. 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról, 195. § (1)
4
2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról
5
1991. évi XLI. törvény 1. § (4)
2
3
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A tanulmány célja alapvetően az, hogy megfelelő – immár a közjegyzői tevékenység
nemzetköziesedésével egyben európai – nézőpontba helyezze a közjegyzőkre vonatkozó, fent
említett felfogásokat, s kialakítson egy olyan álláspontot, mely jól jellemzi és értékeli a
közjegyzőkre, mint a jogrendszer, jogszolgáltatás egyik fontos szereplőjére háruló újszerű
feladatokat, jogszabályi vagy egyéb kötelezettségeket.
2

A latin-típusú közjegyzőség és az európai közjegyzőség

A latin-típusú közjegyzőséget az alábbi jellemzőkkel lehet körülhatárolni [Woshnak, 2013]
[Anka, 2006]: olyan szabadfoglalkozású személyek, akik jogászi végzettséggel és
meghatározott szakmai gyakorlattal rendelkeznek, tevékenységüket közjogi felhatalmazás
alapján, de nem állami szolgálatban végzik, s e körülmények között látnak el közhiteles
jogszolgáltató tevékenységet.
A fent említett, régre nyúló gyökerekkel rendelkező intézmény kulcsfontosságú fogalmi eleme
a szabadfoglalkozás, amely függetlenséget jelent a közjegyzők államától – a közjegyző a piaci
szereplőktől kapja megbízásait, amiért jogszabályban meghatározott keretek6 között díjat
számít fel -, másrészt azonban mégiscsak fennmarad a szoros – tágan értelmezve európai illetve
nemzetközi téren is elválaszthatatlan - kapcsolata saját államával, hiszen a tevékenység
gyakorlása jogszabályoknak alárendelt illetve a közjegyzőséghez kapcsolódó feladatokat csak
a közjegyzőkre vonatkozó szabályokat teljesítő személy láthat. E jogállás további
összekötetését jelenti az állami szférával a közhitelesség, mely a közjegyzői tevékenység alapja,
s melyet szintén közjogi felhatalmazás, jogszabály7 teremt meg.
A közép-európai országok politikai rendszerváltozásaik után sorra teremtették meg a latintípusú közjegyzőség alapjait, mely éles ellentétben állt az angolszász mintájú közjegyzőkkel,
ahol a közjegyzők meghatározott feltételek mellett akár jogi végzettség nélkül is betölthették
hivatalukat [Brown, 1935][Cox, 2000]. A közjegyző intézményének függetlenítése e államok
számára a jogállam kiépítését és kiterjesztését jelentette, elszakadva a korábbi szocialista
törvényesség ideájától [Bihari, 1969].
Az Európai Közösség majd az Európai Unió Közép-Európa irányába történő bővítése teljesen
átértelmezte a közjegyzőség fent vázolt fogalmát, s egyes elgondolások elvezettek oda, hogy
kialakult egy egységes felfogás a közjegyzőség új modelljére, mely úgy helyezte európai
kontextusba a közhiteles jogi szolgáltatás nyújtásának feladat- és hatáskörét, hogy a közjegyzői
szolgáltatásokat szolgáltatásként, a megbízó és a közjegyző között létrejövő szerződéses
kapcsolatként kezelte. [Anka, 2006]
A közjegyzői tevékenységre ennek megfelelően az irányzat képviselői úgy tekintettek, mint egy
olyan szolgáltatásra, amely az EU alapelveinek [Kox-Lejour-Montizaan, 2004] megfelelően
szabadon áramlik az uniós térségben.

6
7

14/1991. (XI. 26.) IM rendelet a közjegyzői díjszabásról
1991. évi XLI. törvény a közjegyzőkről 1. § (1)
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A fent vázolt irányzatok eltéréseit az alábbi táblázatban foglalhatjuk össze:
Latin-típusú közjegyzőség
Európai közjegyzőség
Nemzeti joganyag, melyet Közösségi jog
Elsődleges joganyag
összhangban kell értelmezni
a közösségi joggal
Közhatalmi
Magánjogi, kötelmi
Tevékenység jellege
Hatósági
Szolgáltatási, vállalkozási
Tevékenység értelmezése
6. táblázat: A közjegyzőségre vonatkozó felfogások különbségei
Forrás: saját szerk.
A fő különbségek a közhatalmi jelleg illetve a szabadon áramló szolgáltatás ellentétével
ragadhatóak meg. A latin közjegyzőség modellje alapvetően belső jogi intézményként kezeli a
vizsgált tárgykört, s ennek megfelelően elsődleges szerepet tulajdonít az egyes tagállamok
jogában történő szabályoznak, s csak egyes részletkérdésekben, a keretek kijelölésében enged
terepet a közösségi jognak. Ezzel ellentétben az európai közjegyzőség hívei rendszertanilag úgy
helyezik el a közjegyzői tevékenységet, mint olyan szolgáltatást, sőt vállalkozási
tevékenységet, amelynek alapvető szabályai ugyan az egyes tagállamok jogaiban
gyökeredznek, de az EU integrációs folyamatának előrehaladtával, mint bármely más
szolgáltatás tekintetében, ezek szabályozása fokozatosan közösségi kompetenciává válik és
ezen a szinten nyerik el szabályozásuk megfelelő fokát.
A latin-típusú közjegyzőség diadalát végül ez a fordulat jelentette, hiszen az európai
közjegyzőség fenti tételei nem állják meg a helyüket tágabb kontextusban. A szolgáltatások
szabad mozgásának biztosítása minden bizonnyal egyike az EU legfontosabb céljainak,
azonban ez nem jelenti azt, hogy ez minden szolgáltatás tekintetében érvényesül. A közösségi
jogalkotás hatásköréből számos kivétel érvényesül. A fent vázolt közhatalmi jelleg kivételt
jelent a szintén kiemelt fontosságú letelepedési szabadság alól:
„Valamely tagállamban a közhatalom gyakorlásához tartósan vagy időlegesen kapcsolódó
tevékenységekre e fejezet rendelkezései az adott tagállam vonatkozásában nem alkalmazhatók.”
[Európai Unió Működéséről szóló szerződés, 2012, 51. cikk]
E szabályon keresztül pedig a szolgáltatásnyújtási szabadság alól is kivételt képeznek a
közhatalmi jellegű tevékenységek, így a közjegyzői tevékenység is:
„Az 51–54. cikk rendelkezéseit az e fejezet által szabályozott kérdésekre is alkalmazni kell.”
[Európai Unió Működéséről szóló szerződés, 2012, 62. cikk]
A közjegyző tevékenységet belső jog szempontjából a Legfelsőbb Bíróság is közhatalmi
jellegűnek minősítette („A közjegyző közhatalmi tevékenységet gyakorol akkor, amikor
közokiratot készít”8). Az Alkotmánybíróság pedig az 1990-esek évek közepén több
határozatában az igazságszolgáltatási rendszer különös elemeként, jogalkalmazó tevékenységet

8

3/2004. Polgári Jogegységi Határozat
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végző személyekként határozta meg a közjegyzőket, leghangsúlyosabban a 944/B/1994.
határozatában:
„A közjegyzői tevékenység állami tevékenység, amelyet gazdaságilag önálló (adójogilag egyéni
vállalkozóként nyilvántartott) közjegyzők látnak el. A közjegyzőség az állami
igazságszolgáltatás rendszerében foglal helyet.”.
Ennek megfelelően az irányadó hazai bírói és alkotmánybírói gyakorlat is – s nem mellékesen
az irányadó jogtudományi álláspontok is [Paczolay, 2013] a közhatalom részeként tekint a
közjegyzőségre, s e tekintetben az Európai Unió Bírósága is hasonló álláspontot képvisel. Egyik
vonatkozó határozatában, C-260/97. számú, Unibank néven híressé vált ügyben egy előzetes
döntéshozatali eljárás keretében közvetve kiemelte a közjegyzői tevékenység közhatalmiságát,
miközben a közokirat fogalmi elemeit tisztázta. A közokiratnak – az ítélet indoklása alapján –
ugyanis immanens része a hatósági közreműködés, mely fordított logika mentén azt jelenti,
hogyha a közokiratot közjegyző is elkészítheti, akkor tevékenysége mindenképpen hatósági
jellemzőket is hordoz magán, s ennek köszönhetően közhatalmi jelleget is birtokol, s így nem
vonható az EU alapszabadságaira vonatkozó szabályok alá. Mindez azt jelenti, hogy az egyes
tagállamok továbbra is meghatározhatják, hogy mely feltételekhez kívánják kötni a közhiteles
tevékenység gyakorlását, s nem vonatkozik rá az a kitétel sem, amelyet az EU Bírósága 1974ben, a Reyners-ügyben (C-2/74. számú ügy) kifejtett: e szerint nem alkalmazható az
állampolgárságra vonatkozó közvetlen megkülönböztetés tilalma, a közhatalmi jellegű
tevékenység okán.
3 Az európai közirat és egyéb közjegyzőkhöz kapcsolódó eljárások kiépülése
Az európai közjegyzőség fogalma kiépítésének kudarca és a latin modell érvényesülése után a
hangsúly közösségi színtéren egyre inkább a közjegyzőkhöz köthető, közösségi kontextusban
értelmezhető és szabályozást kívánó eljárásokra és az európai közokirat jogi fogalmának
megalapozására helyeződött át.
Az európai közokirat fogalmi ismérvei a fent hivatkozott, EU Bírósága előtt C-260/97. számú
ügyben bontakozott ki igazán. A Bíróság ítéletében, s annak indoklásában nagy hangsúlyt
fektetett a közokirat fogalmának tisztázására, amelyet az alábbi három elem korlátlan
érvényesülése során látott teljesnek: a közokiratot hatósági közreműködés keretében kell
létrehozni, az okirat tartalma és nem formai kellékei által nyeri el minőségét és talán
legfontosabbként tagállami – s egyben, a legszélesebb körben értelmezve – végrehajthatóságot
kell élvezni.
A hatósági közreműködés ez esetben nem jelent kizárólagos bírósági utat, a közokirat létrejöhet
közigazgatási, sőt mint az fentebb már részletesen áttekintettük, közjegyzői eljárás
eredményeként. Ezzel összefüggésben mondta ki a bíróság, hogy ugyan a formai elemek nagy
jelentőséget kaphatnak egy-egy okirat elkészítésekor, hiszen ezek érinthetik azok
érvényességét, azonban közokirati jellemüket leginkább a bennük foglalt tartalom, a rögzített
jogügylet, illetve a tanúsított jogok és kötelezettségek hálója adja. A tagállami végrehajthatóság
is kiemelt szerepét élvez, amely nem csak az okirat készítésének államában, hanem az EU teljes
térségében kell, hogy érvényesüljön – talán ez az a jellemző, amely a legtöbb problémát okozta

246

II. Fiatalok EUrópában Konferencia
Pécs, 2015. november 13-14.
Sopianae Kulturális Egyesület
Konferencia kötet

az utóbbi idő joggyakorlatát megfigyelve, s amely igazi kihívások elé állították a tagállamok
jogalkotóit és jogalkalmazó szerveit egyaránt.
Az EU közösségi jogalkotása emellett számos olyan eljárás európai vonatkozásait igyekezett
lefedni, amelyek a tagállami jogrendszerek sajátosságai miatt kifejezetten nagy problémákat
okoztak azokban az esetekben, amikor a tényállásban európai elem merült fel. Ennek
köszönhetően közösségi szabályozásra került a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai
végrehajtható okirat létrehozása (805/2004/EK rendelet), az európai fizetési meghagyás
(1896/2006/EK rendelet) és az öröklési ügyekben irányadó 650/2012/EU rendelet. A norma
rendezi az öröklési ügyekre irányadó joghatóságot, kijelöli az egyedi esetben alkalmazandó
jogot valamint az öröklési ügyekben hozott határozatok elismerésével és végrehajtásával illetve
az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásával és végrehajtásával, az európai
öröklési bizonyítvány bevezetésével kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz, ezzel tisztázva
ezen eljárások részletes szabályait.
4 A közjegyzők szerepének megítélése a közokirat-készítés során
A közjegyzőkhöz kapcsolódóan legújabban a közokiratba foglalás során felmerülő aggályos
kérdések keltették fel a téma aktualitását. Az egyik ilyen problémakör az, hogy a közjegyzőknek
az egyes dokumentumok, jogügyletek közokiratba foglalásával együtt kötelezettsége-e az egyes
szerződési feltételek vagy más kikötések tisztességességének vizsgálata illetve a közjegyzői
eljárás további szakaszaiban mérlegelendő-e illetve felülbírálható a korábbi döntés e tárgyban.
Magyar vonatkozású ügyben döntött 2015. novemberében az EU Bírósága 9, melyben egy
előzetes döntéshozatali eljárás keretében megvizsgálta a fenti témaköröket. Az eljárás alapvető
kérdése az volt, hogy vizsgálnia kell-e a közjegyzőnek a közjegyzői okiratba foglalt szerződés
tisztességtelenségét a végrehajtási záradék kiadásakor. A téma különös társadalmi felhangot
kapott, ugyanis Magyarországon és Európa számos más országában a devizában kötött
szerződéseket követelés biztosítási okokból közokiratba foglalták, amelyeket, ha az adós nem
teljesítette a hitelszerződésben foglalt szolgáltatást, egy egyszerűsített közjegyzői eljárásban, a
végrehajtási záradék kibocsátásával nyomban követelhetővé és egyben végrehajthatóvá tettek.
[Papp, 2015]
A bíróság döntésében kimondta, hogy e feladat nem terheli a közjegyzőket, azonban a feleknek
joguk van bírósághoz fordulni, amelynek már kötelessége a fogyasztói szerződések
tisztességtelenségének hivatalbóli vizsgálata. Az eredeti, közjegyző közokirat kibocsátására
vonatkozó eljárásban azonban terheli a közjegyzőket a kitanítás kötelezettsége is (magyar belső
jog szerint is). Ezzel a döntéssel a Bíróság megerősítette a tagállamok eljárási szabályok
megalkotására vonatkozó autonómiáját, s hangsúlyozta bírósági és közjegyzői eljárás
különbözőségét is.
5

Összefoglalás

Összefoglalóan a közjegyzők feladat- és hatáskörével, a jogrendszerben és a társadalomban
betöltött szerepükkel kapcsolatban elmondható, hogy míg belső jogi szempontból szinte teljes
9

C-32/14. – ERSTE v. Sugár ügy (Kihirdetve: 2015. október 1.)
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változatlanságot mutat a közjegyzőségre vonatkozó szabályozási anyag – legalábbis, ami
legfőbb tevékenységeiket érintik – addig közösségi jogi szempontból jelentős változások és
nézőpont-váltások tapasztalhatóak az elmúlt évtizedekben. Az európai közjegyzőséggel
kapcsolatos vita lezárultával egy sokkal elfogadottabb, s a közjegyzőség szempontjából
kifejezetten pozitív vonatkozásokkal bíró közösségi jogalkotási folyamat vette kezdetét, amely
elfogadva a tevékenység közhatalmi jellegét és ebből adódó „közösségi érinthetetlenségét”,
segíti az európai elemet tartalmazó tényálláshoz kapcsolódó jogalkalmazást a közjegyzői
szakma számára.
A közjegyzői szerep újraértelmezése, a fent említett esetben történő vizsgálata igazán jól jelzi
a téma aktualitását, s ismételten új kihívások elé állíthatja az EU egyes szerveit és tagállami
közjegyzők teljes szakmáját. Különösen fontossá válnak ezek a kérdések abból a szempontból,
hogy az EU integrációs folyamatának előrehaladtával, az egyre szorosabb államközi,
szupranacionális együttműködés hatására idővel megkérdőjeleződhet a látszólag már eldöntött
vita, a közjegyzőségre vonatkozó fő szabályanyag kérdése, melyet a közösségi jog
szupremáciájának elve csak tovább fokozhat.
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Abstract
The geographical location of early medieval Moravia is a long debated issue in the Central
European historical research. The problem is related with the emergence of Slovak national
identity in nineteenth century. The Slovak historians based their arguments upon some medieval
sources (Cosmas Pragensis, Pulkawa, Dalimil) and some Renaissance historical works
supposed, that the Moravian people were the ancestors of the Slovak people. So the Moravian
princes, i.e. Moimir, Rastislav and Swatopluk became the national heroes of the Slovak history.
Nevertheless, by the analysis of contemporary sources, mainly the Annales Fuldenses, and other
yearbooks, and some narrative sources (De Administrando Imperio, Muslim writers, like
Gardīzī and Al-Masʿūdī, Old Russian Yearbook, the Legend of Naum, Regino,s Chronicon, the
Legend of Saint Apri, the letter of Piligrim, the History of Popes, Aventinus) the real
geographical situation of Moravia can be reconstructed. The place of Moravia seems to be very
similar in all sources: it’s marked with the Sava, Lower Danube and Southern Morava (Margus)
rivers, as adjacent with Bulgaria in the antique Moesia, or modern North Serbia. In Slovak
research the archaeological sources supplied the main argument for the northern location of
ancient Moravia. The remnants of fortresses, temples and manor houses in the valley of the
northern Morava river are very similar to the archaeological sites of 9th century Pannonia.
However, Pannonia had never been a Moravian territory, it was a Frankish county in this period,
and the archaeological data reflect a Frankish edge culture, like the archaeological relics of
northern Morava valley.
Keywords: Slovak history, Moravia, geographical location, contemporary sources
Bevezetés
A koraközépkori Morva fejedelemség nagy karriert futott be a cseh és szlovák történetírásban,
különösen a 18-19. századi nemzetépítés során. A huszonegyedik század elejének szlovák
történeti felfogását mindennél beszédesebben mutatják be Matúš Kučera professzor gondolatai.
Szerinte a szlovák írástudók által írt kevés nagymorva forrást a nomád magyar hordák
elpusztították. Kiirtották a nagymorva államiság, Szvatopluk, Cirill és Metód emlékét, ezért
nincs Szlovákiában hagyományuk. Anonymus szlávgyűlölő magyar nacionalista volt, a
krónikák egyszerűen hazudnak. [Kučera, Matúš, 2010] A modern társadalom igényei helyett a
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nemzeti célok történetietlen megközelítése a saját társadalom fejlődésére és a regionális
együttműködésre egyaránt rendkívül káros. Ezért az egykorú, hiteles forrásokon alapuló
valóságos történeti kép kialakítása múlhatatlanul szükséges egy egészségesebb, toleránsabb
közfelfogás kialakítása érdekében.
A koraközépkori Morávíát a cseh és szlovák kutatás a mai Morvaország területére helyezte.
Azonban több kutató is szembehelyezkedett ezzel a felfogással, az egykorú források alapján a
mai Észak-Szerbia területére helyezve azt. Elsőként a magyar-lengyel származású amerikai
történész, Boba Imre szállt síkra e lokalizáció mellett, példamutató alapossággal elemezve a
problémát. Nyomában több ismert kutató, és a magyar történetírás egy része is hasonló
álláspontra helyezkedett, a hagyományos lokalizációval is számolva. [Boba Imre 2005, 73-142.
Bowlus, Charles R. 1995, 107-109, 119-120, 125-127, 173-174, 183-185, 192, 221-229.
Eggers, Martin 1995. Kristó Gyula 1980, 194-195. Tóth Sándor László 1996, 877-906].
Tanulmányom a magyar hagyomány mellett a hazai és külföldi egykorú és közelkorú írott
források elemzésével, hitelességük vizsgálatával és információik összevetésével igyekszik
választ találni a koraközépkori Morávia földrajzi elhelyezkedésének problémájára. Az írott
források többnyire a magyar honfoglalást Morávia magyar elfoglalásával azonosítják: „A
források zöme a morvákat jelölte meg a magyarok – egyetlen – ellenségének, akiket elűztek
(Konstantinos), akiktől új hazájukat elfoglalták (Konstantinos, 14. századi Krónika, Kézai; s
részben Aventinus és Anonymus), akiket csatában legyőztek (Krónika, Kézai). A források
(Anonymus kivételével) nem tudnak semmit a bolgárok ellenállásáról, s a keleti frank ellenállás
is csak 900 őszén bontakozik ki (Fuldai Évkönyvek, Aventinus).” Egyetérthetünk azzal, hogy
„csak egy esetben számolhatunk közvetlen morva-magyar harcokkal…ha ti. Nagy Morávia a
Dunától keletre levő, a magyarok által megszállt területen volt, s így e régió nem a Morva
fejedelemség perifériájának számított.” [Tóth Sándor László 1996, 877-906, 893, vö. még Tóth
Sándor László 2011, 165–166]
1 Morávia szerepe a magyar honfoglalásban
A 14. századi krónikakompozíció szerint „…Kusid venisset in medium Ungarie et circa partes
Danubii descendisset…venit ad ducem provincie, qui regnabat post Atilam, vocatum
Zuatapolug…Kusid autem de aqua Danubii lagenam implens…”„…ad praedictum ducem
eundem nuncium remiserunt et ei equum album et magnum cum sella deaurata auro Arabie et
freno deaurato miserunt pro terra sua.” Árpád Szvatopluknak szóló üzenete szerint „terram
tuam cum equo emerunt, herbam cum freno, aquam cum sella.” Zuatapolug „pre timore in
Danubium se iactavit, in quo pre aquarum vehementia suffocatur.” A Képes Krónika Lél
megtelepedése kapcsán említi a morvákkal azonosított messianusokat, ..Messianos (Missarios,
Messarios) scilicet Bohemicos de partibus Golgate..” [SRH I. 288–289 (c. 28.) 291 (c. 32)].
Anonymus 13. század eleji gestájában a következőket írja: „Terram vero que iacet inter
Thisciam et Danubium preoccupauisset sibi Keanus magnus dux Bulgarie avus Salani ducis,
usque ad confinium Ruthenorum et Polonorum et fecisset ibi habitare Sclavos et Bulgaros.
Terram vero que est inter Thisciam et siluam igfon, que iacet ad Erdeuelu, a fluuio Morus usque
ad fluvium Zomus, preoccupauisset sibi dux Morout, cuius nepos dictus est ab Hungaris
Menumorout, eo quod plures habebat amicas, et terram illam habitarent gentes qui dicuntur
Cozar.” „…quomodo mortuo Athila rege magnus Keanus preavus ducis Salani dux de Bulgaria
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egressus, auxilio et consilio imperatoris Grecorum preoccupaverat terram illam, qualiter etiam
ipsi Sclavi de terra Bulgarie conductu fuerunt ad confinium Ruthenorum…” Ménmarót saját
földjéről így szól: „…terram hanc ab atthauo meo, sed tamen modo per gratiam domini mei
imperatoris Constantinopolitani nemo potest auferre de manibus meis.” [Anonymus, Gesta
Hungarorum, In: SRH I. 48–49 (c. 11.) SRH I. 51 (c. 12.) 61 (c. 20.)] Kézai Simon 1280 körül
írt Gestája több információt közöl Morávia eredeti helyéről: „Surrexit tandem Zvataplug filius
Morot, princeps quidam in Polonia, qui Bracta subiugando Bulgaris Messianisque imperabat,
incipiens similiter in Pannonia post Hunnorum exterminium dominari.” „Tradunt quidam, quod
Hungari Morot, non Zvataplug in secundo eorum reditu in Pannonia reperissent principantem.”
[SRH I. 163 (c. 23.)]
Mindegyik magyar forrásunkból megállapítható, hogy a hagyomány szerint Szvatopluk,
Anonymusnál Salán néven, a Duna-Tisza közén, a későbbi Magyarország közepén tartotta
székhelyét, ahol a magyar követség felkereste. A magyar hagyományban élt annak emléke,
hogy országukat a morva Szvatopluktól vagy fiától vásárolták, amelynek vége fegyveres
konfliktus lett. A magyarok a felszerszámozott lóval a steppei jogszokást követve juttatták
kifejezésre a földterület birtokba vételére vonatkozó igényüket, míg a morva uralkodó
alattvalókkal vélte gyarapítani országát. [Szovák Kornél 1991, 563–569, 566–568, Ivanics
Mária 2001, 45-59, 56-57] Külön figyelmet érdemel a krónikák Messianos, Missarios,
Messarios népneve, és a Kézainál Bulgáriával együtt szereplő Messianis alak. A Messianos,
Missarios, Messarios, Messianis nevek mind a névalak, mind pedig Bulgária szomszédsága
okán az antik Moesia földrajzi névvel (Észak-Szerbia) egyeztethetők. Salánnak a bulgár Keán
(kán/kagán) fejedelemtől származása, a morva népnév magyar „marót” alakját viselő Ménmarót
ősapjának, Marótnak a bizánci császár kegyéből való birtoklása a morvák ortodox térítésével
függhet össze. A magyar krónikás hagyomány tehát a mai Belgrád, Al-Duna vidéket, a DunaTisza közét és a Tiszántúlt azonosítja Szvatopluk regnumával. [Moesiára: Makk Ferenc–
Thoroczkay Gábor 2006, 143; Pannóniára: Veszprémy László, In: KMTL 526]
A magyarok a Kárpát-medencében pontosan úgy jártak el a morvákkal, mint előzőleg velük a
besenyők. A besenyők a DAI szerint előbb elűzték a magyarokat és elpusztították szállásaikat,
majd a pusztává lett területeket otthagyva távoztak, hogy később családjaikkal visszatérve,
megtelepüljenek. A visszatérő magyar haderő földjét „pusztán és feldúlva” találta. A magyarok
hasonló módon, több pusztító akció után szállták csak meg Megalé Moravia területét. [MEH
117, Tóth Sándor László 1988, 541–575, 568; Tóth Sándor László 2010, 61] Konstantinos
császár szerint a magyarok „teljesen tönkretették őket,” majd szétszóródva a szomszédos
népekhez menekültek. [MEH 118]. A Naum-legenda a DAI-val egyezően közli, hogy az
igazhitű atyáknak Moráviából Metód 885-ös halála utáni kiűzését követően „Nem sok év után
eljöttek az ugrok, a peon nép, és földjüket elfoglalták és elpusztították azt. Akiket azonban az
ugrok nem ejtettek foglyul, Bulgáriába futottak. És földjük puszta maradt az ugrok
hatalmában.” [Király Péter 1976, 842–852, 844–845]. A kései humanista bajor történetíró,
Aventinus ugyanezt az eljárást írta le a két Dácia magyar meghódítása kapcsán. Kusal
magyarjai (ungri) 893-ban, szövetségben Arnulffal, elpusztították a területet, elűzték lakóit,
majd elfoglalták azt: „Kusal és a magyarok még sokkal dühösebben kegyetlenkedtek; fellegként
elárasztották mindkét Dáciát…” „…a régi lakosságot legyilkolták…”. [HKIF 271].
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Forrásaink (DAI, Naum-legenda, Aventinus) feltűnően hasonló eseményeket írnak le, így
kétségtelenül ugyanarra vonatkoztathatók. Az első betörést csak később követte tényleges
betelepülés, éppúgy, mint a besenyők esetében. A magyarok a besenyőktől szorongattatva
kérhettek a morva uralkodótól területet, aki támogatást remélhetett tőlük Arnulf ellenében.
[Vajay, Szabolcs 1968, 20]. A morva uralkodó egy felszerszámozott ló ellenében át is adta a
Duna-Tisza közét és a Tiszántúlt, tehát a „két Dáciát” a magyaroknak. Theotmar salzburgi érsek
900-ban írt leveléből ki is derül a morvák és a magyarok hosszabb ideig (889-892?) fennállt
szövetsége, hiszen „Ipsi enim crimen, quod nobis falso semel factum imposuerunt, multis annis
peregerunt.” sc. „…per canem seu lupum aliasque nefandissimas et ethnicas res sacramenta et
pacem egisse…” [CFHH 2200]. A magyarok nem tartották magukat elkötelezettnek,
Szvatopluk ellenségével, Arnulffal szövetkezve annak jóváhagyásával, erőszakkal vették el
jussukat. Ezután részt vettek Arnulf morva és itáliai háborúiban, morva háborúival
összefüggésben a bolgárok ellen is hadat indítottak, ami világosan kifejezi Arnulftól való
függésüket az elnyert földterület fejében. Korabeli forrásaink tehát megerősítik a magyar
hagyományt a magyar-morva viszonyt illetően.
2 Egykorú forrásaink Morávia földrajzi helyéről
A modern kutatás a mai Csehország keleti részén, a Morava folyó medencéjében feltárt 9.
századi régészeti kultúrával azonosítja a korabeli Moráviát, a magyar szállásterületen kívül.
Vajon mi lehet a magyarázata ennek az ellentmondásnak? A morvák forrásainkban elsőként
822-ben, a lázadó Ljudevit, Dráva-Száva közötti pannon-szláv vazallus fejedelem meghódolása
kapcsán tűnnek fel a keleti szlávok körében: a. 822. „omnium orientalium Sclavorum, id est
Abodritum, Soraborum, Wiltzorum, Beheimorum, Marvanorum, Praedenecentorum, et in
Pannonia residentium Avarum” [Einhardi Annales 209] A morvákkal együtt említett szláv
törzsek legkorábban a Dunától északra szerepelnek: a. 789. „Carlus per Saxones iter faciens
venit ad Albim fluvium, habens in exercitu suo Francos, Saxones, Sorabos, et
Abodritos…transito flumine (Habola), Sclavorum, qui vocantur Wilzi…terram.” [Ann.
Fuldenses Pars I. 11] a. 804. „Saxones transalbianos…pagos transalbianos Abodritis„ [Ann.
Fuldenses Pars I. 15] a. 806. ”terram Sclavorum, qui dicuntur Sorabi, qui sedent super Albim
fluvium” a. 808. ”Abodritos…ad Albiam…” a. 816. ”Saxones et orientales Franci expeditionem
in Sorabos sclavos” a. 817. „Abodritorum…iuxta Albim…” [Ann. Regni Francorum 121, 125,
128, 145, 147] a. 822. „parte orientalis Saxoniae quae Soraborum finibus contigua est.” [Ann.
Fuldenses Pars I. 22] a. 846. „Ludowicus, filius Ludowici Pannoniam subegit et Behemos
domum rediens vastavit.” [Ann. Hildesheimenses 17] a. 867. „Saxonibus et Toringis adversus
Abodritos hostiliter dirigit” [Annalium Bertinianorum 474] a. 869. „…Winidos qui in
regionibus Saxonum sunt” [Annalium Bertinianorum Pars Tertia S. 485] a. 880. „Sclavi, qui
vocantur Dalmatii et Behemi atque Sorabi…vicini…Saxonum” [Ann. Fuldenses Pars II.
Meginhardus 94-95] a. 871-899. „A Maroaro-któl nyugatra vannak a Dyring-ek és a Behemek. Maroarolande-től északkeletre vannak a Dalamens-ek, ezektől keletre a Horithi-k, északra a
Surpe-k.” [Description Of Europe 314-315] a. 942. „Északra tőlük (a turkoktól) Murāwah
városa van és a szlávok többi országa.” [Elter István 2009, 62] a. 1172. „ab austro Boemos et
eos qui dicuntur Moravi sive Karinthi atque Sorabi.” [CFHH II. 1129, CFHH I. 683]. A 810-es
évek végétől szláv törzsek tűnnek fel forrásainkban ugyanezen elnevezések alatt, délen, a
Balkánon is: a. 818. „legati Abodritorum (orientalium cf. a. 824.), videlicet ac Bornae ducis
Guduscanorum et Timocianorum, qui nuper a Bulgarorum societate desciverant et ad nostros
253

II. Fiatalok EUrópában Konferencia
Pécs, 2015. november 13-14.
Sopianae Kulturális Egyesület
Konferencia kötet

fines se contulerant, simul et Liudewiti ducis Pannoniae inferioris.” [Ann. Regni Francorum
149] a. 819. „Contra Liudewitum quoque Sclavum in Pannonia rebellantem” [Ann. Fuldenses
Pars I. 21] …quem (Liudewitum) iuxta Dravum fluvium…Borna vero dux Dalmatiae…ad
Colapium fluvium…Guduscani domum regressi iterum a Borna se subiguntur.” a. 820. „tres
exercitus contra Liudewitum mittuntur…unus de Italia per Alpes Noricas, alter per
Carantanorum provinciam, tertius per Baioariam et Pannoniam superiorem intravit…
longitudine itineris et Dravo flumine…qui per Pannoniam superiorem iter fecerat, in transitu
Dravi fluminis…reversis Carniolenses, qui circa Savum fluvium habitant.” a. 821. „Borna dux
Dalmatiae atque Liburniae… a. 822. …Liudewitus Siscia civitate relicta ad Sorabos.” [Ann.
Regni Francorum 151, 152-153, 155, 158] a. 823. „Liudewitus…qui superiore anno propter
exercitum contra se missum relicta Siscia civitate ad Sorabos, qui magnam Dalmatie partem
obtinere dicuntur, fugiendo se contulit, cum iterum in Dalmatas ad Liudemuhlsum avunculum
Bornae ducis pervenisset” [Ann. Fuldenses Pars I. 22-23] a. 824. „legatos Abodritorum qui
vulgo Praedenecenti vocantur et contermini Bulgaris Daciam Danubio adiacentem incolunt”
[Ann. Regni Francorum 165]. a. 870. „Priwina exulatus a Moimaro duce Maravorum supra
Danubium venit ad Ratbodum. „Quam Priwina timens fugam iniit regionem Vulgariam…de
Vulgariis Ratimari ducis adiit regionem.…Priwina…pertransivit fluvium Sawa ibique
susceptus a Salachone comite pacificatus est cum Ratbodo.” [Kiss Péter 2001, 69-88, 82] a.
943-947 (870 tájára): „További fajtájuk a manābih, királyukat Ratimīr-nak hívják, továbbá a
sarbīn…murāwa…hurwātīn…șāșīn…hišānīn… barānğābīn.” A Conversio-ban a bulgárok
szomszédjaként szereplő Ratimīr itteni említése a déli szerbekre és horvátokra utal. [AlMas’ūdī: Kmoskó Mihály 2000, 199-200]. A 10. század közepén a szlávok törzsei Morava,
Karvati, Sorbin, Lučoanin, Lwwmn (Ljachin?), Krakar, Bojmin. [Sefer Yosippon: Székely
György 2001, 107-111, 107]. a. 1059. „Rex natale Domini in civitate Morawa, que in confinio
Ungarorum et Bulgarorum sita est celebravit.” a. 1017. „Bawariorum et Marahensium
confinio.” a. 1040. „Boemia, Moravia, Ungaria.” a. 1055. „Boemia, Moravia, Pannonia.” a.
1089. „Pragensis episcopus, Moraviensis episcopus.” [Annalista Saxo: CFHH 221-223]. Borna
a guduscan-ok és timocan-ok fejedelmeként Dalmácia uralkodója volt, a guduscan-ok a
Colapius (Kulpa) folyó vidékén éltek (818, 819, 821). A két nép a bulgároktól szakadt el, így a
timocan-ok az Al-Duna és a Száva mentén, a bulgárok, abodriták és guduscan-ok között
kereshetők. Ljudevit a Dráva-Száva közötti szlávok, a későbbi Szlavónia uraként a DAI
híradása szerint Pannoniába és Illiricumba települt horvátok uralkodója lehetett (818, 819, 820).
A déli sorab-ok Siscia kapcsán tűnnek fel, Dalmácia nagy részét birtokolva (822, 823). A déli
abodriták a bulgárok szomszédjaként a Duna-menti Dáciában élve az Al-Duna-Temes folyók
közötti régióban lakhattak (824).
Tekintettel az egymástól igen tekintélyes távolságra élő, de azonos névalakban jelentkező szláv
törzsekre, együttes szereplésük önmagában nem nyújt elegendő támpontot közvetlen
szomszédságuk megállapítására. A 822-ben a morvák után szereplő praedenecentus név 824ben a keleti (déli) abodriták vulgáris, köznyelvi elnevezéseként szerepel, akik a bulgárok
szomszédságában a Duna menti Dáciában, vagyis a mai Tiszántúlnak a Marostól délre eső
részén éltek. A 822-ben Pannoniát lakó avarok pedig a Dunának a mai cseh-morva terület és a
déli abodriták közé eső szakaszán éltek. A két tárgyalt szláv törzs tehát nem lehetett közvetlenül
szomszédos, az avarok nem szláv mivoltuk miatt maradhattak ki a felsorolásból. Ez a helyzet a
morvák szomszédságának és így lakóhelyének megállapításakor komoly bizonytalanságokat
eredményez. Az ún. Bajor Geográfus 850 tájára keltezett Descriptio-ja két olyan szláv törzset
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is említ, amely a „morva” névvel azonosítható nevet (Maraharii, Merehanos) visel, az egyiket
a csehek, a másikat a bulgárok után: „Betheimare in qua sunt XV civitates. Marharii habent
ciuitates XI. Vulgarii regio est inmensa et populus multus habent ciuitates V. eo quod multitudo
magna ex eis sit et non site is opus ciuitates habere. Est populos quem uocant Merehanos, ipsi
habent ciuitates XXX.” [Geographus Bavarus]. Utóbbi, szintén a morvák eredeti névalakját
viselő törzs másutt is a bulgárokkal kapcsolatban szerepel: a. 863. „…Rastizen
Margensium/Marahensium Sclavorum ducem cum auxilio Bulgarorum ab oriente
venientium…re autem vera ad Carantanos filium expugnaturus accesit.” [Ann. Fuldenses Pars
II. 56]. a. 892. Missos etiam suos inde ad Bulgaros...transmisit...propter insidias Zwentibaldi
ducis terrestre iter non valentes habere de regno Brazlavonis per fluvium Odagra usque ad
Gulpam, dein per fluenta Savi fluminis navigio in Bulgaria perducti.” [Annales Fuldenses.
Continuatio Ratisbonensis 121-122]. a. 1059. ”civitate Morawa, que in confinio Ungarorum et
Bulgarorum sita est” [Annalista Saxo. CFHH I, 223]. Előfordul Alsó-Pannonia is a morvákkal
összefüggésben: a. 946-955. „orientalis Pannonie regionumque Avarorum atque Maraharorum,
sed et Sclavorum.” [CFHH I, 283-284]. a. 973. ”inferioris Pannoniae atque Moesiae regiones,
quarum provinciae sunt Avaria atque Maravia.” [CFHH I 396-398]. Annaleseink bejegyzései
alapján a morvák lakóhelyét tehát igen nagy területen, a délkeleti cseh határvidéktől a Duna
mentén egészen Bulgária északnyugati határaiig terjedő tájon kereshetjük. Némi segítséget
nyújt a lokalizációban a Duna kettős antik elnevezésének, a „Danubius” és az „Ister” (Hister)
neveknek a korabeli használata. Ehhez Paulus, aquileai pátriárkának Erik friauli herceghez a 8.
század végén írt verse támpontot nyújt: „1. Mecum timavi saxa novem flumina / flete per novem
fontes redundantia / quae salsa gluttit unda ponti Ionici, Istris Sausque, Tissa, Culpa, Marua, /
Natissa, Corea, gurgites Isontii. 6. Barbaras gentes domuit sevissimas, / cingit quas Drauva,
recludit Danubius, / celant quas iunco paludes Meotides, / ponti coartat quas unda salsiflui, /
Dalmatiarum quibus obstat terminus.” [Paulini Aquileiensis Carmina 131]. A Száva torkolat
alatt tehát az Ister név, a Dráva torkolatánál már Danubius volt a folyó neve. Két esetben is
bizonyosan az Al-Duna neve szerepel a morvákkal kapcsolatban: a. 872. ”Sed dum Karlmannus
caedes et incendia in Marahensibus exercuisset, Zuentibald misso clam exercitu copioso
Baioarios, qui ad tuendas naves in litore Histri fluminis relicti fuerant, occupavit…” [Ann.
Fuldenses Pars II. 76]. a. 883. „Zwentibaldus dux Maravorum...de septentrionali parte Histri
fluminis...ultra Danubium.” [Ann. Fuldenses Continuatio Ratisbonensis 111].
Az annalesek többnyire rövid, részletesebb földrajzi adatokat nem nyújtó bejegyzései mellett
néhány narratív forrásunk is van a morvákra. A VII. Konstantinos Porphyrogennetos bizánci
császárnak tulajdonított, 10. század kompiláció, „A birodalom kormányzásáról” (De
Administrando Imperio – DAI) a morva-magyar viszonyról és Morávia földrajzi helyéről közeli
kortársként szól. A 13. fejezet tudósítása szerint a türköktől (magyaroktól) „délre eső vidéken
Megálé Moravia, azaz Szvjatopluk országa, melyet ezek a türkök teljesen végigpusztítottak és
elfoglaltak.” A 38. fejezetben az szerepel, hogy a türkök, tehát a magyarok „…elűzték Megálé
Moravia lakóit, s megszállták azok földjét, amelyen a türkök most is mindmáig laknak.” A 40.
fejezetben a következőket olvashatjuk a türkök/magyarok lakóhelyéről: „…az első, ahol Turkia
kezdődik, Traianus császár hídja, azután még három napi útra ettől a hídtól Belgrád…és ismét
a folyó visszakanyarodásánál (Száva) van az úgynevezett Sirmion Belgrádtól két napi útra, és
azokon (t.i. Sirmion és Belgrád) túl a kereszteletlen Megálé Moravia, melyet a türkök
megsemmisítettek, s amelyen előbb Szvjatopluk uralkodott.” Ami pedig a fentiektől (Sirmion,
Belgrád) „felfelé esik, ahol Turkia egész szállásterülete van, azt mostanában az ott levő folyók
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nevéről nevezik el. A folyók ezek: első folyó a Temes, második folyó a Tutis, harmadik folyó
a Maros, negyedik folyó a Körös, és ismét egy másik folyó a Tisza.” A 42. fejezetből az is
kiderül, hogy „a türkök a Duna folyón túl, Moravia földjén laknak, de azon (ti. a Dunán) innen
is, a Duna és a Száva folyó között. A 41. fejezet elmondja, hogy Szvjatopluk három fiának
belviszálya támadt, „…s jöttek a türkök, teljesen tönkretették őket és elfoglalták országukat,
amelyben most is laknak. A nép maradékai szétszéledve a szomszédos népekhez, a bolgárokhoz,
türkökhöz, horvátokhoz és a többi néphez menekültek.” [Moravcsik Gyula 1988, 37, 45, 48,
50]. Megálé Moravia délen határos lehetett a Belgrád-Sirmion Duna szakasszal, keleten
érintkezett a Duna túlsó, déli partján élő dunai bulgárokkal, nyugaton pedig a Szávától délre
lakó horvátokkal. Turkia területe részben azonos lehetett a korábbi Moráviával, amint azt a DAI
bemutatja. [vö. Tóth Sándor László 2010, 67–69, 2015, 397].
A μεγάλη Μοραβία név mellett a DAI ismeri a μεγάλη Χρωβατία nevet is, a dalmáciai horvátok
korábbi otthonát, éppígy szomszédságukban a szerbekét. A kínálkozó párhuzamot nagyban
erősíti, hogy megálé Hrovátia és szerb-szorb szomszédja éppúgy kereszteletlen, mint a 40.
fejezet szerint megálé Moravia. A másik két balkáni ország esetén Konstantin munkája azonban
egyértelműen meg is adja a megálé névvel megkülönböztetett korábbi lakóhely jócskán eltérő
földrajzi helyét, míg Morávia esetében ilyen adat nincsen. A 13, 38, 40 fejezet Megálé
Moráviájánál éppúgy szerepel a türkök általi elpusztítás és odaköltözés, mint a 41. és 42. fejezet
Moráviája esetén. A 13. és 40. fejezetben Megálé Morávia fejedelmeként szerepel Szvatopluk,
a 41. pedig Morávia fejedelmeként mutatja be. A jelzős, régi Morávia tehát bizonyosan ugyanaz
az ország, mint a jelző nélküli Morávia. Így a „megálé, régi” szó a horvátok és a szerbek
esetében az új lakóhelyhez képest lehet hivatott a másik, időben korábbi mivoltát kifejezni, a
morvák esetében pedig Konstantin korához képest értendő, „régen létezett” értelemben. A
kereszteletlen jelzőben kifejeződő ellentét a görög Metód által megkeresztelt Moráviával ezért
nem utalhat két ország létezésére. Konstantin Szvatoplukot a déli morvák uraként ismerte, a
másik két néppel szemben nem tudva korábbi morva hazáról.
A muszlim földrajzi irodalom is igen fontos információkat őrzött meg Szvatopluk
Moráviájának elhelyezkedéséről. Gardīzī szerint a „n.nd.r-ok fölött a folyó partján egy nagy
hegység van, és a folyó ennek a hegységnek az oldala mentén jön. A hegység mögött van egy
nép a keresztények közül. Őket M.rwāt-nak hívják. Közöttük és a n.nd.r-ok között tíznapi
járóföld van. Ők nagy lélekszámú nép.” [Zimonyi István 2005, 37]. A folyót a Dunával szokták
azonosítani, a hegységet a Kárpátokkal, a folyó melletti hegy pedig a Vaskapu környékére
utalhat. A tíznapi járóföldet értelmezhetjük a bolgár központ Preslav, és a Belgrádtól északra
eső Morávia távolságaként, mert a DAI szerint Thesszalonikétől a Duna-parti Belgrádig 8 napi
út van. [Minorsky, V. 1970, Eggers, Martin 1995, 125–126; vö. Zimonyi István 2005, 216].
Mivel azonban Turkia kezdetétől, Traianus-hídjától (Vaskapu) háromnapi út Belgrád, onnan
Sirmion kétnapi út, az azokon túl levő kereszteletlen Megalé Morávia további öt napnyi
távolságával is számolhatunk, ami az északi lokalizációt támogatja. [Göckenjan, H.–Zimonyi,
I. 2001, 175–176.; vö. Zimonyi István 2005, 217]. Magam úgy látom, hogy amennyiben
Belgrád és Sirmion között nem közvetlenül a Duna túlsó partján feküdt volna Megálé Moravia,
akkor távolsága szintén megadásra került volna, napokban. Erre jó példa a 37. fejezet:
„Besenyőország távolsága Úziától és Kazáriától öt napi út, Alániától hat napi út, Mordiától tíz
napi út, Oroszországtól egy napi út, Turkiától négy napi út, Bulgáriától fél napi út, Chersonhoz
nagyon közel van, Bosporoshoz pedig még közelebb.” [Moravcsik Gyula 19882, 41-42]. A
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’nagyon közel’ és ’még közelebb’ kifejezések a távolságok pontos viszonyítására utalnak, így
Belgrád-Sirmion esetében az ’azokon túl’ meghatározás éppen Megálé Morávia határára
utalhat. Al-Mas’ūdī arról ír, hogy északon van a „Danubah folyó s a Malāwah; ez utóbbit így
nevezik saqāliba nyelven is. Ez hatalmas folyó; szélessége mintegy három mérföld;
Konstantinápolyon túl fekszik. Egy időben e folyó mentén feküdtek a nāmğīn s a saqāliba közé
tartozó murāwa szállásai, de most már a burġar [dunai bolgárok] közül sokan telepedtek oda,
amikor keresztényekké lettek.” [Kmoskó Mihály 2000, 207, Zimonyi István 2005, 219–220].
A Malāwah~Morava folyó valóban jelentős vízfolyás, több száz kilométer hosszú, és néhol 10
méteres mélységet is elér. [KMTL 466: déli Morava. Rokay Péter]. A dunai bolgárok
morvákhoz települése szomszédságukra utal. A Vaskapu, Belgrád és Sirmium táján, a mai
Észak-Szerbiában tűnik fel a 10. században a moravai bulgár püspökség, Morava, a mai
Branicevo (Barancs) központtal. [KMTL 82: Rokay Péter – Takács Miklós]. Ez a terület
feltűnően egybeesik a morváknak a DAI leírásából kikövetkeztethető lakóhelyével. Az
Annalista Saxo 1059-ben erről a városról írta: „civitate Morawa, que in confinio Ungarorum et
Bulgarorum sita est”, [CFHH 223] míg a szintén jól informált Ibn Hayyān 942-ben északon
helyezte el azt: e turkok „országa messze keleten van. A besenyők tőlük keletre vannak, velük
szomszédosak. Róma földje tőlük délre esik, Konstantinápoly városa pedig kicsit ferdén
keletre. Északra tőlük Murāwah városa van és a szlávok többi országa, nyugatra tőlük a szászok
és a frankok vannak.” [Elter István 2009, 62].
Az óorosz évkönyvek (PVL) a következőket közlik a morvákról, a Laurentius és a (patriarchai
vagy Nikon) kézirat alapján: „Бъ бо единъ язык Словенескъ: Словенъ же съдяху по Дунаю,
их же прiаша Угры, и Морава и Чеси… Симъ бо пръвое положени книги (во Испанiи въ
градъ) Моравъ, (еже ест Илирицъ), яже и прозвася грамота Словенская… И умолена
быста царемъ и посла ихъ [Мефодiа и Константина] въ Словенъскую землю къ
Ростиславу и къ Святополку и Кочелови. Мефодiй оста въ Моравъ. …св. Мефодiа князъ
Кочелъ постави епископа во Пании (во Испанiи въ градъ Моравъ еже естъ Илирикъ), на
столъ святаго Онъдроника апостола.” [Hodinka Antal 1916, 41-47]. A Naum-életírás azt
beszéli el, hogy Metód 885-ös halálát követően „Nem sok év után eljöttek az ugrok, a peon nép,
és földjüket elfoglalták és elpusztították. Akiket azonban az ugrok nem ejtettek foglyul,
Bulgáriába futottak. És földjük puszta maradt az ugrok hatalmában.” [HKIF 168–169]. A PVL
Morava városa, Metód székhelye, az antik állapotoknak megfelelően a 9. században is a Száva
vonalán érintkező Illyricum és Pannonia határán kereshető. [KMTL 460: Mitrovica. Takács
Miklós]. A Naum-életírás leírása a morvák bolgárokhoz meneküléséről szomszédságukra utal,
hiszen az aligha képzelhető el az őket üldöző magyarok földjén át. A szláv források utalásai a
morvák lakóhelyére vonatkozóan tehát éppúgy az Észak-Balkánra utalnak, mint a DAI és a
muszlim források adatai.
Regino szerint a 889-ben Szkítiából érkező magyarok „Et primo quidem Pannoniorum et
Avarum solitudines pererrantes...deinde Carantanorum, Marahensium ac Vulgarum fines...
irrumpunt...” [Regino, 132-133]. Regino nyomán tehát az Orienshez tartozó Karantánia,
továbbá a morvák és a bolgárok szomszédságát valószínűsíthetjük. Az egykorú Annales
Fuldenses szerint a. 892. „Missi autem propter insidias Zwentibaldi ducis terrestre iter non
valentes habere de regno Brazlavonis per fluvium Odagra usque ad Gulpam, dein per fluenta
Savi fluminis navigio in Bulgaria perducti.” [Annales Fuldenses Continuatio Ratisbonensis
121-122]. Braszláv pannonszláv hercegségének szomszédságát, a Száva mentén Bulgária
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irányában tehát a morva fejedelem fegyveresei ellenőrizték. Szent Apri legendája szerint a
magyarok „Misia eversa, Marahensiumque licet gentilium, convulsis tabernaculis, suam olim
Pannoniam irruperunt.” Forrásunk Moráviát egyértelműen Moesia és Pannonia között
lokalizálja. Freisingi Ottó Porta Moesia néven említi az Ausztriából Moson felé vezető kaput.
Ám ebből aligha következik a Moesia=Moson azonosság. [Sasinek, František V. 1906, 172174]. Piligrim salzburgi érsek a 10. század végén Moraviát Pannonia Inferior vagy Orientalis
és Moesia részeként ismerte. [CFHH I. 396–398]. A Száva alsó szakasza tehát Szvatopluk
uralma alatt lehetett a 9. század végén.
3 A csehek és a morvák kapcsolatai
A csehek 9. századi felkelései a bajorok ellen többnyire a morvák mozgolódásával álltak
kapcsolatban, a bajorok néha a cseh területen keresztül tértek haza Moráviából, többnyire
azonban külön sereg indult a csehek és külön a morvák ellen. Az események értelmezését
megnehezíti, hogy a többi résztvevő szláv törzs, így a sorabok, de a dalmatákkal kevert
dalamancok esetében is nehéz eldönteni, hogy északi vagy déli csoportjukról lehet-e szó: a.
846. „Hludowicus...cum exercitu ad Sclavos Margenses defectionem molientes profectus est.
…ducem eis constituit Rastizen nepotem Moimari; inde per Boemanos…reversus est.” a. 848.
„Hludowicus… Boemanos eruptionem molientes per Hludowicum filium suum missa adversus
eos expeditione contrivit...” a. 856. „…Hludowicus rex collecto exercitu per Sorabos iter
faciens ducibusque eorum sibi coniunctis Dalmatas proelio superat…inde per Boemanos
transiens…” a. 857. „Otgarius episcopus et Hruodoltus comes palatii et Ernustus filius Ernusti
ducis cum hominibus suis in Boemanos missi civitatem Wiztrachi ducis ab annis multis
rebellem occupaverunt, expulso ab ea Sclavitago filio Wiztrachi, qui Tyrannidem tunc in ea
exercebat. Quo per fugam lapso et ad Rastizen se conferente frater eius, qui ab eo patria pulsus
apud Zistiboron Sorabum exulabat, ad regem fideliter veniens loco fratris dux constituitur.” a.
869. „Sclavi, qui vocantur Behemi, terminos Baioariorum crebris incursionibus infestant…
Contra quos Hludowicus rex tutores patrium illarum interim misit… Carlmannus exercitibus
Rastizi bis numero congressus victor extitit… Sorabi et Siusli iunctis sibi Behemis et ceteris
circumcirca vicinis antiquos terminos Thuringiorum transgredientes plurima loca devastant…”
a. 869. „…rex Hludowicus collectis copiis intre partes divisit exercitum: nam aequivocum suum
cum Thuringiis et Saxonibus ad…Sorabum…Baioarios vero Carlomanno in adiutorium fore
praecepit contra Zuentibaldum nepotem Rastizi dimicare volenti…Interea Hludowicus frater
illorum cum Sorabis manum conserens…Behemis, qui a Sorabis mercede conducti fuerant…”
a. 871. „Rex…in Baioariam profectus contra Behemos inruptionem...Interea Sclavi Marahenses
nuptias faciunt, ducentes cuiusdam ducis filiam de Behemis.” a. 872. „…misit Thuringos et
Saxones contra Sclavos Marahenses...alii destinatur contra Behemos.” a. 872. „Iterum quidam
de Francia mittuntur Karlomanno in auxilium contra Sclavos supradictos (sc. Marahenses);alii
destinatur contra Behemos.” a. 874. „...legatos Zuentibaldi…suscepit...Behemorum quoque
nuntia rex audivit et absolvit.” a. 880. „Sclavi, qui vocantur Dalmatii, et Behemi atque Sorabi
caeterique circumcirca vicini audientes stragem Saxonis a Nordmannis factam pariter
conglobati Thuringios invadere nituntur.” [Annales Fuldenses Pars II. 36,37,47,67,68-69,7476,82-83,94-95]. a. 888.”noster…ministerialis nomine Heimo… Et si forsan de Marauorum
regno aliquis causa iustitiae supervenerit, si tale quidlibet est quod ipse Heimo vel advocatus
eius corrigere [ne]-quiverit, iudicio eiusdem comitis (Arbo terminalis comes) potenter finiatur.”
[Arnulf 47-48]. a. 903-905 „”in comitatu Arbonis…in loco, qui dicitur Raffoltestetun,
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retulerunt loca thelonio et modum theolonei… (1) usque ad silvam Boemicam… (6) Sclavi
vero, qui de Rugis vel de Boemanis mercandi causa exeunt… (8) Si autem transire voluerint ad
mercatum Marahorum.” [Capitularia 250-252]. a. 897. „gentis Behemitarum duces ad
imperatorem Arnulfum…devenerunt…suffragia contra eorum inimicos, Marahabitas.” a. 899.
„…Bawariorum principes cum suis fines Marahabitarum…invaserunt.” a. 900. „Baiowarii per
Boemanniam…assumptis regnum Marahavorum…” [Ann. Fuldenses. Continuatio Altahenses
131, 132, 134].
Szvatopluk csehek feletti hatalmára a Fuldai Évkönyvek bejegyzése utal: a. 895: „Mediante
mense Iulio habitum est urbe Radasbona generale conventum; ibi de Sclavania omnes duces
Boemanorum quos Zwentibaldus dux a consortio et potestate Baioaricae gentis per vim dudum
divellendo detraxerat, quorum primores erant Spitignewo, Witizla, ad regem venientes et
honorifice ab eo recepti per manus, prout mos est, regiae potestati reconciliatos se subdiderunt.”
[Ann. Fuldenses Continuatio Ratisbonensis 125]. Szvatopluk életében tehát a cseh fejedelmek
a morva fejedelem fennhatósága alatt álltak. A cseh-morva szomszédságra magyarázatot
nyújthat Theotmar salzburgi érsek 900-ban kelt levelének egyik mondata. Eszerint „ Antecessor
vester, Zuentibaldo duce impetrante, Wichingum consecravit episcopum et nequaquam in illum
antiquum Pataviensem episcopatum eum transmisit, sed in quandam neophitam gentem, quam
ipse dux domuit bello et ex paganis christianos esse patravit.” [Theotmarus archiepiscopus
Iuvaviensis. Epistola ad Iohannem IX papam. CFHH, 2199]. A Szvatopluktól háborúban
legyőzött és megtérített, a mai Nyitra környékén élt nép aligha azonosítható a morvákkal,
Morávia 871 után terjeszkedhetett ki e területre.
A legnevesebb 9. századi szláv fejedelem, Szvatopluk és a csehek történeti kapcsolata mély
nyomokat hagyott a cseh historiográfiában. Első írásos feljegyzése Cosmas prágai dékán 12.
századi krónikájában olvasható: 10. c. „Gostivil autem genuit Borwoy, qui primus dux
baptizatus est a venerabili Metudio, episcopo in Moravia, sub temporibus Arnolfi imperatoris,
et Zuatopluk ejusdem Moraviae regis.” 14.c. „qui (Svatopluk) sibi non solum Boemiam, verum
etiam alias regiones, hinc usque ad flumen Ogram et inde versus Ungariam usque ad fluvium
Gron subjugarat.” Cosmas Moráviára vonatkozó ismeretei Reginótól származnak, Borivoj
megkeresztelésére vonatkozó önálló állítása viszont súlyos kronológiai tévedés.1
Szvatopluknak Csehországra és a mai nyugat Szlovákiára kiterjedő fennhatósága azonban
történeti tény. [Cosmas 71, 80-81]. Pulkava, Cosmas 13. századi követője további, korabeli
forrásokban nem található információkat közöl: 13. c. „Anno Domini DCCCXCIIII dux
Borziwoy baptisatus est cum uxore sua beata Ludemila a beato Metudio, archiepiscopo
Morauie, sub temporibus Arnolphi imperatoris, induccione Swatopluk, Morauie regis, in
civitate Welegradensi, cui regi Morauie temporibus illis dux Boemie suberat. Eidem eciam regi
suberant terre, videlicet Polonia et Rusia, et erat caput regni Moravie civitas Welegradensis.
…Nam filius suus, qui regnum post eum gubernavit, quadam die festiva volens venari prope
civitatem Welegradensem in silva, que Greczen vocatur, intimavit archiepiscopo sancto
A kiadó lábjegyzete: ln chronologia constituenda erravit; obiit Methodius die 6 in. April. 885, Arnulfus regnum
adeptus est a. 887, et Zuatopluk Marahensium dux mortuus est a. 894, testibus Fuldens. Annalibus. Eorumdem
auctoritate, qua confirmatur Bohemorum ducis filiam a Marahensibus in matrimonium ductam esse a. 871, haud
inmerito rerum Bohemicarum scriptoribus effici videbatur Borwoy ducem eodem fere tempore baptizatum esse.
1
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Metudio.” Metód welegrádi egyháza megszentségtelenítése miatt ment Csehországba Borivoj
fejedelemhez, akit megtérített. Tovább is fűzi a cseh kapcsolatot: „Ille beatus Cirillus Morauiam
ad fidem converterat et multas alias Slowanicas regiones. …corpus sancti Clementis de tumba
eius recipiens, secum Moraviam attulit; et deinde, cum de Morauia recederet, ivit Boemiam
corpus sancti Clementis secum portans. Quod quidem sanctum corpus in castro Wyssegradensi
in ecclesia beati Clementis per triennium conservavit.” [Pulkava]. Az önállóságáért sok
évszázados harcot vívott cseh egyház és államiság fedezte fel az igen hasonló helyzetben
tevékenykedett Metódot, a morva egyház érsekét és Szvatoplukot, Morávia uralkodóját, mint
függetlenségének hivatkozási alapját. Ezért a rövid ideig, Szvatopluk negyedszázados uralma
idején létezett politikai kapcsolatukat igyekeztek kihangsúlyozni, és a cseh egyház morva
előzményeit legalább áttételesen igazolni.
4 Következtetéseim
Írott forrásaink szerint a morva fennhatóság Szvatopluk idején a mai Belgrád vidékétől Nyitra
vidékéig bizonyosan kiterjedt. A „Megálé” azaz „régi” Morávia, amit a magyarok a 9. század
végén elpusztítottak, részben a magyarok új hazáját alkothatta, a magyar Alföld déli részén,
illetve Belgrádtól délre kereshető. A morva állam Szvatopluk által meghódított északi részein
létrejött „új” Morávia hagyománya a cseh történeti emlékezetben tovább élt. Hogy miképpen
kapcsolódhat mindehhez az északi Morava-folyó völgyében feltárt 9. század végi régészeti
kultúra, nehezen dönthető el. Feltűnő, hogy a pannóniai frank grófsági székhelyen, Zalaváron
a morva paliszádvárak mása került elő. A morvaországi és pannóniai erődített központokban és
környékükön frank-bajor mintára létesültek nemesi udvarházak és templomok, a leletanyag
feltűnően egyezik, nem tekinthető etnikumjelzőnek. [Szőke Béla Miklós 1996, 11-43, 1996a,
73-103, 1998, 257-319, 2014, 31-42].
Irodalomjegyzék
1. Ann. Fuldenses: Scriptores Rerum Germanicarum in usum Scholarum ex Monumentis
Germaniae Historicis separatim editi. Annales Fuldenses sive Annales Regni
Francorum orientalis. Post editionem G. H. Pertzii recognovit Fridericus Kurze.
Hannoverae 1891. Pars I. Seligenstadensis: Einhardus A.714-837.p.1-28. Pars II.
Fuldensis: Ruodolfus A.838-863.p. 29-61. Continuatio Ratisbonensis A. 882907.p.107-131. Continuatio Altahenses A.897-901. p.131-135.
2. Ann. Hildesheimenses: Annales Hildesheimenses in usum Scholarum ex Monumentis
Germaniae Historicis recusi. Contulit cum codice Parisiensi Georgius Waitz.
Hannoverae 1878.
3. Annalium Bertinianorum: Annalium Bertinianorum pars tertia. Auctore Hincmaro,
remensi archiepiscopo. Monumenta Germaniae Historia inde ab Anno Christi
quingentesimo usque ab annum millesimum et quingentesimum. Edidit Georgius
Heinricus Pertz. Scriptorum. Tomus I. Hannoverae MDCCCXXVI.
4. Ann. Regni Francorum: Scriptores Rerum Germanicarum in usum Scholarum ex
Monumentis Germaniae Historicis separatim editi. Annales Regni Francorum et
Annales Q. D. Einhardi. Post editionem G. H. Pertzii. Recognovit Fridericus Kurze.
Hannoverae 1895.
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5. Arnulf: Monumenta Germaniae Historica. Inde ab anno Christi quingentesimo usque
ad annum millesimum et quingentesimum. Edidit Societas Aperiendis Fontibus rerum
germanicarum medii aevii. Diplomata Regum Germaniae ex stripe Karolinorum. Tomus
III. Arnolfi diplomata. Berolnini apud Weidmannos MCMXXXX. 47-48. Arnolf, 32.
oklevél.
6. Capitularia: Monumenta Germaniae Historia inde ab Anno Christi quingentesimo usque
ab annum millesimum et quingentesimum. Edidit Societas Aperiendis Fontibvs. Legum
sectio II. Capitularia regvm Francorvm. Tomus II. Hannoverae impensis bibliopoli
Hahniani. MDCCCLXXXXVII. 250-252.
7. CFHH: Gombos, F. Albin: Catalogus Fontium Historiae Hungaricae. I-IV. Bp. 19371943.
8. Cosmas: Cosmas Pragensis (1045-1125) Chronica Bohemorum. 71, 80-81. Letöltve
2015. május 20-án a Chronica Bohemorum. Cosmas Pragensis ecclesie decanus.
elektronická edice. Editor Bertold Bretholz. Přepis Jana Kmuníčková. weboldalról:
http://digit.nkp.cz/projekty/VZ2004_2010/2007/Prilohy/StructuredText/Kosmas_pozn.xml
9. Einhardi Annales: Monumenta Germaniae Historia inde ab Anno Christi quingentesimo
usque ab annum millesimum et quingentesimum. Edidit Georgius Heinricus Pertz.
Scriptorum. Tomus I. Hannoverae MDCCCXXVI.
10. Geographus Bavarus: Descriptio civitatum ad septentrionalem plagam Danubii.
Letöltve 2015. május 20-án http://www.slawenmuseum-riewend.de/ weboldalról:
http://www.idrisi.narod.ru/geo-bavar.htm
11. Paulini Aquileiensis Carmina: Versus Paulini de Herico duce. Monumenta Germaniae
Historica. Inde ab anno Christi quingentesimo usque ad annum millesimum et
quingentesimum. Edidit Societas Aperiendis Fontibus rerum germanicarum medii aevii.
Poetarvm Latinorvm Medii Aevi. Tomus I. Berolini. Apvd Weidmannos.
MDCCCLXXXI. 131.
12. Pulkava: Cronica Przibiconis dicti Pulkaua. Letöltve 2015. május 20-án, a
Spätmittelalterliche deutsche historiographische Texte böhmischer Provenienz –
philologische Analyse, elektronische Edition. Forschungsprojekt-Grantagentur der
Tschechischen
Republik
weboldalról:
https://www.phil.muni.cz/german/projekty/hmb/e-text/fr_PulkavaChron_de.html
13. Regino: Scriptores Rerum Germanicarum in usum Scholarum ex Monumentis
Germaniae Historicis recusi. Reginonis abbatis Prumiensis Chronicon cum
continuatione Treverensi. Hannoverae 1890. (Ex codice bibliothecae publicae urbs
Lipsiensis nr. 995 saec. X.) 132-133.
Könyvek
1. Bowlus, Charles R. (1995): Franks, Moravians and Magyars. The Struggle for the
Middle Danube (791-907). Philadelphia 1995
2. Eggers, Martin (1995): Das „Gossmährische Reich.” Realität oder Fiktion? Eine
Neuinterpretation der Quellen zur Gesschichte des mittleren Donauraumes im 9.
Jahrhundert. Stuttgart, 1995.
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3. Elter István (2009): Ibn Hayyān a kalandozó magyarokról. Szegedi Középkortörténeti
Könyvtár 24. Sorozatszerkesztó: Kristó Gyula. Szegedi Középkorász Műhely, Szeged,
2009.
4. Göckenjan, H.–Zimonyi, I. (2001): Orientalische Berichte über die Völker Osteuropas
und Zentralasiens im Mittelalter. Die Tradition (Ibn Rusta, Gardīzī, Hudūd al-Ālam, alBakrī und al Marwazī). Wiesbaden, 2001.
5. HKIF: A honfoglalás korának írott forrásai. Olajos Teréz, H. Tóth Imre és Zimonyi
István közreműködésével szerkesztette Kristó Gyula. Szegedi Középkortörténeti
Könyvtár 7. Szeged. 1995.
6. Hodinka Antal (1916): Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai. „Az orosz évkönyvek
teljes gyűjteménye” köteteiből a M. Tud. Akadémia Történelmi Bizottságának
megbízásából fordította Hodinka Antal lev. tag. Budapest, 1916. A M. Tud. Akadémia
kiadása.
7. Kmoskó Mihály (2000): Mohamedán írók a steppe népeiről. Földrajzi irodalom I/2.
Magyar Őstörténeti Könyvtár 13. Szerk.: Zimonyi I. Balassi Kiadó, Budapest, 2000.
8. KMTL: Korai magyar történeti lexikon (9–14. század). Főszerk. Kristó Gyula. Szerk.
Engel Pál – Makk Ferenc. Budapest, 1994.
9. Kristó Gyula (1980): Levedi törzsszövetségétől Szent István államáig. Magvető Kiadó,
Bp. 1980. 194-195.
10. Makk Ferenc–Thoroczkay Gábor (2006): Írott források az 1050-1116 közötti magyar
történelemről. Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 22. Szerk.: Makk Ferenc –
Thoroczkay Gábor. Szeged, 2006.
11. MEH: A magyarok elődeiről és a honfoglalásról. Szerk.: Györffy György. Bp. 2002.
12. Minorsky, V. (Transl.) (1970): Hudūd al-Ālam The Regions of the World’ A Persian
Geography 372 A. H. – 982 A.D. London, 1970.2 Ed. Bosworth, E. s.
13. Moravcsik, Gyula (1988): Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai. Akadémiai
Kiadó, Budapest, 19882.
14. SRH: Chronici Hungarici compositio saeculi XIV. In: Scriptores rerum Hungaricarum.
Ed. Szentpétery, E. Budapestini, 1937.
15. Tóth Sándor László (2010): A honfoglalástól az államalapításig. A magyarság története
a X. században. Szeged, 2010.
16. Tóth Sándor László (2011): Levediától a Kárpát-medencéig. Budapest, 2011.
17. Tóth Sándor László (2015): A magyar törzsszövetség politikai életrajza. (A magyarság
a 9-10. században). Belvedere Meridionale, Szeged, 2015.
18. Vajay, Szabolcs (1968): Der Eintritt des Ungarischen Stämmebundes in die
europäische Geschichte (862-933) Mainz, 1968.
19. Zimonyi István (2005): Muszlim források a honfoglalás előtti magyarokról. A Ğayhānīhagyomány magyar fejezete. Magyar Őstörténeti Könyvtár 22. Balassi Kiadó, Budapest,
2005.
Könyvfejezetek
1. Boba Imre (2005): Morávia története új megvilágításban. In: Kijevtől Kalocsáig.
Emlékkönyv Boba Imre tiszteletére. Szerkesztette: Petrovics István. Bp. 2005, 73-142.
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2. Description of Europe: Description of Europe by King Alfred the Great. A Magyar
Honfoglalás Kútfői. Szerkesztette Pauler Gyula és Szilágyi Sándor. MTA Bp. 1900.
Reprint Nap Kiadó, Bp. 2000. MHK 314-315.
3. Ivanics Mária (2001): Steppei párhuzamok a fehér-ló mondájának értelmezéséhez. in:
Néptörténet–Nyelvtörténet: a 70 éves Róna-Tas András köszöntése. Szerk.: Róna-Tas
András –László Károly–Kincses-Nagy Éva. SZTE-BTK. Szeged (2001) 45-59. 56-57.
4. Kiss Péter (2001): Egy forrás a 9. századi Pannóniáról. A Conversio Bagoariorum et
Carantanorum 1997-es edíciója. In: Források a korai magyar történelem ismeretéhez.
Magyar Őstörténeti Könyvtár 16. Szerkesztette: Róna-Tas András. Balassi Kiadó, Bp.
2001. 69-88.
5. Szőke Béla Miklós (1996): Plaga Orientalis. (A Kárpát-medence a honfoglalás előtti
évszázadban) In: Honfoglaló őseink. Szerk. Veszprémy László. (Bp.1996), 11-43.
6. Szőke Béla Miklós (1996a): A Dunántúl lakossága és a honfoglaló magyarok. in:
Magyarok Térben és Időben. Nemzetközi Hungarológiai Konferencia TatabányaEsztergom 1996 05.28-31. Tudományos Füzetek 11. Komárom-Esztergom Megyei
Múzeumi Szervezet. 73-103.
7. Szőke Béla Miklós (2014): A Kárpát-medence a Karoling korban és a magyar
honfoglalás. in: Magyar Őstörténet. Tudomány és hagyományőrzés. Szerk. Sudár
Balázs, Szentpéteri József, Petkes Zsolt, Lezsák Gabriella, Zsidai Zsuzsanna. MTA
BTK Bp. 2014. 31-42.
Folyóiratcikkek
1. Király Péter (1976): A Naum-életírás a magyarokról. Századok 110, 1976, 842–852.
2. Kučera, Matúš (2010): Král’ Svätopluk, 2010. Letöltve 2015. november 15-én a
Történelemportál.hu weboldalról: http://tortenelemportal.hu/2010/11/nagy-moraviamint-az-osszlovakok-allama
3. Sasinek, František. V. (1906): Zalavár és Mosaburg. Századok 40, 1906, 172-174.
4. Székely György (2001): Csehek és magyarok a 10-11. században. Történelmi Szemle
XLIII (2001) 107-111.
5. Szovák Kornél (1991): A fehérló-monda kérdéséhez. Móra Ferenc Múzeum Évkönyve
1984/85-2 (1991), 563–569.
6. Szőke Béla Miklós (1998): A korai középkor hagyatéka a Dunántúlon. Ars Hungarica
1998/2. 257-319.
7. Tóth Sándor László (1988): Az etelközi magyar-besenyő háború. Századok 122, 1988,
541–575.
8. Tóth Sándor László (1996): Megjegyzések a honfoglalás szakaszaihoz. Századok 130,
1996, 877-906.
Lektorálta: dr. habil. Tóth Sándor László egyetemi docens (SzTE, BTK, Történeti Intézet,
Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék
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A MOTOROS CORTEX REPETITÍV TRANSZKARNIÁLIS MÁGNESES
INGERLÉSE PARKINSON-KÓRBAN
Makkos Attila
Pécsi Tudományegyetem Neurológiai Klinika, PhD hallgató, makkos.ati@gmail.com
Dr. Pál Endre
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komoly.samuel@pte.hu
Dr. Kovács Norbert
Pécsi Tudományegyetem Neurológiai Klinika, egyetemi docens, kovacs.norbert@pte.hu

Absztrakt
Háttér: A Parkinson-kór a világon a második leggyakoribb neurodegeneratív megbetegedés.
Nagy változatosságot mutat: fiatalokat, időseket, nőket és férfiakat egyaránt érint. A kór
kialakulásának okai nem tisztázottak, csak találgatások vannak ezzel kapcsolatban (fertőzések,
genetika, fejsérülések, toxinok). Jelenleg nem gyógyítható csak tüneti kezelések állnak
rendelkezésünkre (gyógyszerek, mély agyi stimuláció, ablatív műtétek, repetitív transzkraniális
mágneses stimuláció (rTMS). Az rTMS egy újabb evidencia-alapú irányelv, miszerint a
motoros kéreg kétoldali transzkraniális mágneses stimulációja képes javítani a Parkinson-kór
motoros tüneteit. Ezt a módszert Európa szerte és Amerikában is alkalmazzák, nem csak
Parkinson-kór (stroke, tinnitus, depresszió) kezelésében.
Célkitűzés: Randomizált, dupla-vak és placebo kontrollált vizsgálattal szerettük volna igazolni,
hogy a kétoldali rTMS képes a motoros kéreg felett a motoros és nem-motoros tünetek
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(depresszió) enyhítésére is. Célunk volt az is, hogy az általunk használt paramétereket
validáljuk, hogy a jövőben terápiás céllal alkalmazhassuk.
Metodika: 46 Parkinson-kóros beteget vizsgáltunk, randomizálással (nem, kor, betegségtartam)
2 csoportot hoztunk létre: egy aktív-stimulációs, és egy ál-stimulációs kontroll csoportot. A
kezelést 10 egymást követő napon végeztük a nyugalmi motoros küszöb 90%-val, magas 5 Hzes frekvencián. Mind a bal, mind a jobb motoros kéreg 300-300 impulzust kapott. A kezelésre
nézve vak vizsgáló a betegeket a kezelés előtti napon (alapállapot), közvetlenül a kezelés
befejezését követő napon (11. nap, rövid távú hatás), illetve 30 nappal a kezelés végeztével (41.
nap, hosszú távú hatás) standardizált eszközök segítségével (MDS-UPDRS, MontgomeryAsberg Depresszió Pontozó Skála és PDQ-39, Non-motor Simptoms Scale, videó felvételek)
értékelte.
Eredmények: Az aktív csoportnál jelentős mértékű javulás volt kimutatható a depresszió mellett
az életminőségben is. Motoros tünetek tekintetében minimális javulást észleltünk.
Következtetések: Jelen vizsgálatunk a nemzetközi eredményekkel összhangban állnak.
Igazolást nyert, hogy a magas frekvenciájú kétoldali primer motoros kéregre alkalmazott rTMS
képes a betegek életminőségének javítására és a depresszió mértékének csökkentésére. Motoros
tünetek tekintetében minimális javulás volt kimutatható, amik szintén a nemzetközi
eredményeket támasztják alá.
Kulcsszavak: rTMS, Parkinson-kór, placebo kontrollált, dupla-vak, depresszió
1 Bevezetés és célkitűzés
A Parkinson-kór (az Alzheimer-kór után) a második leggyakoribb neurodegeneratív
megbetegedés. A Parkinson-kór (PK) megjelenése korra és nemre tekintve is nagy
változatosságot mutat. Kialakulásának okai pontosan nem ismertek valószínűleg számos
genetikai és környezeti hatás együttesen képesek kiváltani a kórt és a rá jellemző motoros és
nem-motoros tüneteket.
A tudomány jelenlegi állása szerint a PK nem gyógyítható, csak tünetileg kezelhető. Kezelésére
számos gyógyszeres és idegsebészeti beavatkozás (pl. mély agyi stimuláció vagy ablatív
műtétek) áll rendelkezésünkre. A PK egyik nem-invazív, de ellentmondásos hatékonysággal
rendelkező kezelési lehetősége a repetitív transzkraniális mágneses stimuláció (rTMS).
Célunk volt, hogy egy randomizált, dupla-vak és placebo kontrollált vizsgálattal igazoljuk a
rTMS hatékonyságát Parkinson-kórban, igazolni az általunk használt paraméterek
hatékonyságát.
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2 Parkinson-kór
2.1 Parkinson-kór
James Parkinson 1755. április 11-én született London városában. A tudomány széles
ágazatában tevékenykedett. Hírnevet az "An Essay on the shaking Palsy” [Parkinson, 2002]
munkája után szerzett, melyben leírta az általa "paralysis agitans"-nak nevezett betegséget. A
korra legjellemzőbb motoros tüneteket figyelte meg: a remegést, a bradikinéziát és a rigiditást.
A tudomány előrehaladtával fény derült a többi tünetre is - a motoros és a nem-motoros
tünetekre - mint a depresszió, álmatlanság és fáradékonyság.
Jelenleg ismert kialakulásának oka a substantia nigra pars compacta (SNpc) területén lévő
dopamin (DA) termelő sejtek pusztulása. Főleg 50-70 év közöttieknél jelentkezik, de
előfordulhat fiatalabb és idősebb korban is.
Érdekesség, hogy Pápai-Páriz Ferenc már Parkinson előtt leírta a kórt [Bereczki, 2010]. A
tudomány még is James Parkinsonnal hozza összefüggésbe.
2.2 Kialakulásának okai
Jelenleg nem ismert, de számos tényező együttesen alakíthatja ki ezt az egyedi pathológiával
rendelkező kórt. Boxolók esetében a fejre mért ütések következtében kialakulhatnak parkinsonszerű tünetek, de ezek idővel megszűnnek. Fertőzésekre is gyanakodtak az 1920-as enkefalitisz
járványkor, de a betegség csak úgynevezett másodlagos parkinsonizmust okozott, ami spontán
javulást mutat ellentétben a Parkinson-kórral. Toxinok tekintetében az 1-metil-4-fenil-1,2,3,6tetrahidropiridin (MPTP) esetében mutatták ki a DA termelő sejtek pusztulását. Más toxin, mint
a Rotenon (növényvédő szer) is képes parkinson-szerű tünetek kialakítására, de nem
bizonyított, hogy felelősek lennének a kór létrejöttéért. Genetika tekintetében eddig sok gént
azonosítottak, amelyek kapcsolatba hozhatóak a Parkinson-kórral, egyértelműen azonban nem
jelenthetjük ki, hogy a kór öröklődik. [Foltynie és McCall, 2011] [Nalls, 2014]
2.3 Pathológia
A kór egyedi pathológiával rendelkezik. Parkinson-kórra utaló jelek az úgynevezett Lewytestek megjelenése - melyeket Joseph Lewy írt le először [Lewy, 1912]- és a DA termelő
neuronok vesztesége [Parkinson, 2002]. Lewy-testek megjelenhetnek a Meissner és az
Auerbach plexusokban és ezek a megjelenések teszik a Parkinson-kórt egy komplett
szindrómává [Del Tredici és Jost, 2012]. A Lewy-testek aggregált protein felhalmozódások,
melyek mind a központi mind a perifériás idegrendszerben megjelenhetnek (Meissner és
Auerbach plexusok, dentritek, axonok, perikarion, SN pc). A kór pathológiájában szerepet
játszik az úgynevezett α-synuklein fehérje, mely a neuronális szinapszisokban expresszálódik
és befolyásolja a neuronok differenciálódását. Ezt a fehérjét az SNCA gén kódolja melynek
mutációja kapcsolatba hozható a PK kialakulásával. [Miklya, 2014]
PK pathomehanizmusában fontos szerepe van az oxidatív stressznek, vasnak és a
mitokondriumnak. Oxidatív stressz során keletkezett reaktív oxigén származékok katalizációs

266

II. Fiatalok EUrópában Konferencia
Pécs, 2015. november 13-14.
Sopianae Kulturális Egyesület
Konferencia kötet

folyamatában a vas kulcsszerepet tölt be. A kór folyamán megfigyelhető mitokondriális
diszfunkció is melynek hátterében a mitokondriális fehérje oxidáció állhat. MPTP kísérlettel
mutatták ki a fentebb említett összefüggést. MPTP-t injektáltak kísérleti állatokba, a MAO-B
(monoaminoxidáz–B, mitokondrium külső membránján található) ezt egy toxikus ionná, MPP+
alakította. Ezt az iont a dopaminerg sejtek felveszik és a mitokondriumukban tárolják, ahol
gátolja a Komplex-I működését, ami ATP deplécióhoz vezethet. A Komplex-I legnagyobb
mértékű károsodását a SN pc területén mutatták ki. A következő összefüggés az oxidatív stressz
és a mitokondriális károsodás közötti kapcsolatra mutat rá. Ebben a folyamatban azt figyelték
meg, hogy a glutationnak van fontos szerepe. A glutation mennyisége a mitokondriumban az
egész sejtben lévő mennyiség 10%-a. Ez az anyag felelős a fehérjék SH-csoportjánaka
védelméért, nem engedi oxidálódni őket. A glutation szerepet játszik a szabadgyökök elleni
védekezésben is, ha túl sok szabadgyök keletkezik a mitokondriális glutation is elhasználódik
ezen gyökök semlegesítésére így nem tudja megakadályozni a fehérjék oxidációját, mely
mitkondriális zavarhoz vezet. Eredményképp csökken a glutation koncentrációja a
citoplazmában és a mitokondriumban is, csökken az ATP mennyisége mely a gultation
szintézishez szükséges. A mitokondrium a károsodása révén Cyt-C-t bocsát ki, ami komplexet
alkot az Apaf-1 és Caspase-9 molekulákkal és sejt halálhoz vezet. [Gárdián, 2000]
2.4 Tünetek
Mint ahogy a bevezetőben is említettem motoros és nem-motoros tünetek egyaránt jelentkeznek
a kór lefolyása során. Motoros tünetek tekintetében a tremor, rigiditás és a bradikinézia a
legjellemzőbbek. Ezen tünetek megjelenéséért a striátumban lévő csökkent DA koncentráció a
felelős. A beszéd monotonná válik, elgyengül a mimika. A remegést a thalamuszi neuronok
tüzelési frekvenciája okozhatja, ami megegyezik a tremor frekvenciával (4,2-5,2 Hz). [Szirmai,
2000] Ezek a tünetek enyhíthetőek a motoros kéreg léziójával és a globus pallidus
efferentációjának csökkentésével. A diszfágiáért az agytörzsi magvak degenerációja tehető
felelőssé. [Suntrup, 2013]
Nem-motoros tünetek vizsgálata azt mutatta, hogy ezek a tünetek hamarabb jelentkeznek, mint
a motorosak. A szaglás részleges hiánya vagy a szaglás teljes hiánya neurodegeneratív
betegségeket jelezhetnek. [Huttenbrink, 2013] Elhalt sejteket figyelhetünk meg a bulbus
olfactoriusban és a hippocampusban. [Hawkes, 1999] McMillan (2011) szerint a PK tünetei
kapcsolatban állnak a noradrenerg, a serotoninerg és a kolinerg anyagok teljes hiányával
[McMillan, 2011]. Kognitív zavarok szintén jellemzőek a kórban szenvedőkre, demencia a
betegség késői fázisában jelentkezik a betegek 15-20%-nál [Brown és Marsden, 1984]. A kór
lefolyása során a végrehajtó funkció, a válasz tervezés, a döntéshozatal, a rossz válasz gátlása
és a munkamemória is sérül. Neuropathológiai vizsgálatokkal alátámasztották[Poletti és
Bonucelli, 2012], hogy a ventromediális és orbitális prefrontális cortex (PFC) a PK korai
szakaszában ép, de a betegség lefolyásával együtt érintetté válik, ezzel szemben az amygdala
és a terminális mesocortikális PFC területek közvetlenül érintettek a kórban. Ezen területek
érintettsége tanulási zavarhoz vezethet a későbbiek során [Poletti és Bonucelli, 2012]. A
depresszió kialakulásának hátterében a limbikus rendszer és a PFC érintettsége áll [Surdhar,
2012].
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Összefoglalva, egy komplett tünetegyüttessel állunk szemben. A nyelési- és rágási nehézség a
gyomor- és bélrendszer zavaraihoz vezetnek, a szaglásban bekövetkezett változások szintén
befolyásolják a táplálkozást, ezek mellett a limbikus és a motoros funkciók is érintettek.
2.5 Kezelési módszerek
A kór jelenleg nem gyógyítható csak a tünetek enyhíthetőek különböző gyógyszeres és nemgyógyszeres eljárással. Gyógyszerek tekintetében a motoros tünetek enyhítésére jelen
medicinák javasoltak (monoaminoxidáz-B enzimgátlók, antikolinerg készítmények, NMDAreceptor antagonisták, dopamin antagonisták, catechol-O-methyltransferáz enzim gátlók,
apomorfin pumpa). Műtétek közül a mély agyi stimuláció a legelterjedtebb és a leghasznosabb
gyógymód. Ezek mellett fizikoterápia, őssejt-kezelés és transzkraniális mágneses stimuláció is
alkalmazható [Rascol, 2011; Montgomery, 2010; Horstink, 2006, Trenkwalder, 2011; Dusek,
2010; Aschermann, 2013; Kovács, 2014; Keus, 2009].
3 Alkalmazott módszerek
Barker (1985) szerint aktiválni lehet a motoros kérget és a perifériát egy erős elektromágneses
térrel [Barker, 1985]. Fájdalommentes eljárás mellyel vizsgálni lehet az agyat éber állapotban.
Nem csak a motoros kéreg, hanem az agy más területei is aktiválhatók. Az évek során fontos
vizsgálati technikává vált az agykutatásban. Két módszer ismeretes, az egyszeri stimuláció
(transzkraniális mágneses stimuláció-TMS) és az ismétlődő stimuláció (repetitív TMS-rTMS).
A kezeléseket már alkalmazzák depresszió esetében, migrén és Parkinson-kór tekintetében
validálásra várnak. A gép a Faraday-elven alapul, számokban kifejezve 100-200 µsec, 2000 V
és 10000 A szükséges a megfelelő elektromágneses tér kialakításához és ahhoz, hogy a központi
idegrendszerre hatást tudjunk kifejteni. Két különböző stimulátor fej van jelenleg használatban,
egy 8-as alakú (pillangó), ez a nagyobb területek ingerlésére alkalmas, a másik fej kör alakú és
kisebb terület stimulálására használatos, ezzel koncentráltabb energia fejthető ki az adott
területre. [Málly, 2004]
A gép megfelelő beállítása után kezdődött a kezelés, mely alatt kör alakú stimulátor fejet
használtunk. Minden beteg esetében egyedi értékeket használtunk melyet a nyugalmi motoros
küszöb (RMT) megállapításával kezdtünk, ehhez egyszeres stimulációt alkalmaztunk. Az
egyedi RMT-ből számoltuk ki a megfelelő erősséget (RMT 90%-a), amit alkalmazni szerettünk
volna és folytattuk a kezelést már ismétlődő stimulálásokkal. Magas, 5 Hz frekvenciát
alkalmaztunk, 10 másodpercig, ez idő alatt 50 impulzus érte a beteget. Két sorozat között 20
másodperc pihenőt tartottunk, 6-szor ismételtük a stimulációs sorozatot, ami alatt 300 impulzus
érte összesen a beteget. A kezelést mind a bal, mind a jobb primer motoros kérgen elvégeztük.
3.1 Betegek kiválasztása
46 embert vizsgáltunk, akiknél a UK Brain Bank klinikai kritériumrendszer alapján a
Parkinson-kór diagnózisa felállítható [Hughes, 1992]. Két csoportot alakítottunk ki, az egyik
csoport normál, míg a másik csoport ál-stimulációt kapott. A csoportok randomizálásánál
figyelembe vettük a nemet, a betegségtartamot és az életkort. A vizsgálaton való részvétel
kizáró okai: pacemaker, mély agyi stimuláció, súlyos szívelégtelenség, epilepszia, demencia.
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3.2 Kezelés előtti tesztek
A kezelés előtt a betegeknek különböző vizsgálatokon kellett átesniük, ami felmérte az egyes
tünetek jelenlétének mértékét. A PK tüneteinek mértékét a Movement Disorder Society által
kifejlesztett Egyesített Parkinson Pontozó Skála (MDS-UPDRS) magyar nyelven validált
változatát, a Hoehn-Yahr Skálát [Horváth, 2014] és egy validált betegnaplót használtunk. A
nem-motoros tünetek súlyosságát a Nem Motoros Tünetek Skála (NMSS) segítségével mértük
fel [Kovács, 2014b]. A depresszió mértékének meghatározásához több skálát is alkalmaztunk:
Beck Depresszió Kérdőív (BDI) [Beck és Steer, 1984; Rozsa, 2006]; Montgomery-Asberg
Depresszió Pontozó Skála (MADRS) [Montgomery és Asberg, 1979; Sarosi, 2008]. Az
életminőségben bekövetkezett változásokhoz a Parkinso-kór Kérdőiv 39-est (PDQ-39)
használtuk [Kovács, 2014a]. A kezelést egy Magstim Rapid Stimulátorral (Magstim, Whitland,
UK) végeztük egy 70 mm-es kör alakú stimuláló fejjel, az ingerlést a primer motoros kéregre
fókuszáltuk mindkét oldalon [Pascual-Leone és Hallett, 1994]. A stimulus normál kezelés
tekintetében merőleges, míg ál-stimulációt kapottaknál párhuzamos volt a koponyával. Mindkét
csoport esetében ugyanúgy zajlottak a kezelések 10 napon keresztül. Hogy a kísérletünk még
jobban megállja a helyét, kettős vakot alakítottunk ki: sem a kezelést kapottak, sem a teszteket
végző nővérek nem tudták, hogy az adott beteg milyen stimulációt kapott. 3 tesztet végeztünk:
egyet a kezelés előtti napon - ez volt a kiindulási pont (baseline) -, egyet a kezelés végeztével a
11. napon - ezzel a rövidtávú hatást (short-term) vizsgáltuk -, és egyet 30 nappal a kezelés után,
ez esetben a hosszú távú hatást (long-term) figyeltük.
4 Eredmények megbeszélése
Az eredmények kiértékeléséhez az SPSS programot használtuk (SPSS inc, 21. verzió). A
statisztika elkészítéséhez nem-parametrikus Mann Whitney, Wilcoxon’s és Friedmann
teszteket használtunk.
46 főből 44-en fejezték be a kezelést. A kezelés alatt nem lépett fel mellékhatás a kezelt
csoportban. Az eredményeket a 44 fő adatai szolgáltatták (1. táblázat)
Ál-stimuláció (n=21)
Medián

25 %

Normál stimuláció (n=23)

75 %

Medián

Statisztika

25 % 75 %

66
62
70
67
60
73
0.698
Életkor
Betegség
5
3
9
6
3
10
0.443
tartam
Levodopa
520
300
800
600
300
870
0.459
-dózis
11M/10F
13M/10F
0.487
Nem
16R/2T/3Mx
16R/4T/3Mx
0.749
PK-fajta
1. táblázat: Alap demográfiai adatok és Parkinson-kórosok összehasonlítása (M-férfi, Fnő, Mx-kevert típús, R-rigid akinetik, T-tremor domináns)
Forrás: Makkos, 2015
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4.1 Tesztek kiértékelése
Az aktív csoportból 21 beteg (91,4%), az ál-stimulációt kapottakból 20 beteg (95,2%) gondolta
úgy, hogy normál kezelést kapott. Depresszió tekintetében a BDI teszt alapján az aktív
csoportban javulás mutatkozott, míg a placebo csoportban nem volt változás a kiindulási
ponthoz képest (p=0,) (4. ábra). A 1. ábrán látható, hogy a normál stimulációt kapottak esetében
(jobb oldal) a kiindulási helyzethez (baseline) képest a rövidtávú (short-term) és a hosszú távú
(long-term) hatás esetében is javulás mutatható ki, csökkentek az értékek. Az ábrákon a bal
oldali 3 box-plott jeleníti meg az ál-stimulációt kapottak eredményeit, első oszlopban a
kiindulási helyzetet, a második oszlop a rövid távú hatást, míg a 3. oszlop a hosszú távú hatás
eredményeit szemlélteti. A jobb oldalon a normál stimulációt kapottak eredményei láthatóak
hasonló felosztásban.

1. ábra: Beck Depression Inventory eredmények
Forrás: Makkos, 2015

2. ábra: Montgomery-Asberg Depression Rating Scale eredmények
Forrás: Makkos, 2015
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A BDI teszt mellet egy másik depresszió vizsgálati skála (MADRS) hasonló eredményeket
hozott. Az aktív csoport tekintetében jelentős mértékű javulás mutatható ki. Az 2. ábrán látható,
hogy a placebo csoport esetében (bal oldal) a basline-hoz képest nem történt jelentős változás,
míg az aktív stimulációs csoportnál a rövid- és a hosszú távú hatás esetében is javulás
(csökkenés) látható. A teszt alapját képző pontszámok tekintetében 17 pontról 7 pontra történt
a javulás. (2. ábra)
Egészséggel kapcsolatos jóllétet a PDQ-39-es kérdőívvel mértük fel, itt is ugyan úgy, mint a
MADRS (2. ábra) tekintetében nem volt kimutatható változás az ál-stimulációs csoportnál, az
aktív csoportnál egyaránt csökkenés (javulás) volt kimutatható a rövid – és hosszú távú
hatásnál. (3. ábra)

3. ábra: PDQ-39 Questionnarie eredménye
Forrás: Makkos, 2015
Az MDS-UPDRS-el felmért motoros tünetek tekintetében is jelentős változás mutatkozott a
kezelést követően (p=0,173). Az ál-stimulációs csoportnál nem mutatható ki változás, az aktív
csoportnál azonban a rövid – és a hosszú távú hatásnál is javulás mutatható ki. (4. ábra)
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4. ábra: MDS-UPDRS eredmények
Forrás: Makkos, 2015
Az ábrán látható az aktív csoportnál mért javulás, pontszámban kifejezve az aktív csoportnál
52 pontról 37 pontra javult az eredmény.
Az aktív stimulációt kapottaknál megfigyelhető, hogy mind a rövid távú és mind a hosszú távú
hatás esetében nagyfokú változás volt kimutatható a kezdeti állapothoz viszonyítva. A rövidés hosszú távú hatást összehasonlítva azonban megfigyelhetjük, hogy ott nem lehet jelentős
mértékű javulást kimutatni.
5 Összefoglalás
Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a kísérletünk sikeres volt, sikerült kivitelezni a duplavakot és a placebo hatást is. Az eredményeink összefüggenek az európai szakirodalomban
fellelhető eredményekkel. A kezelés a mi beállításainkkal (magas frekvencia alkalmazása) is
sikeres, így alátámasztottuk, hogy nemcsak az alacsony frekvencia hatásos Parkinson-kór
kezelésében. A tünetek tekintetében a motoros tünetek kis mértékű javulása volt megfigyelhető
az aktív csoportnál, nagyon kis mértékben az ál-stimulációs csoportnál is, de csak a rövid távú
(short-term) hatás esetében. Nem-motoros tünetek tekintetében nagyfokú változást tudtunk
kimutatni, javultak az egészséggel kapcsolatos életminőségek és a depresszió is. Az
eredményekről még elmondhatjuk, hogy az aktív csoportnál a javulást hosszú távon is ki tudtuk
mutatni ezzel is alátámasztva, hogy az rTMS hatásának fenntartása nem igényel folyamatos
megerősítést, nem kell a kezelést havonta ismételni, a betegség súlyosságától függően fél-2
éves ismétlés elegendő. Az rTMS kezelés nagyon hatásos kiegészítése lehet a gyógyszeres
kezeléseknek, az általunk végzett kísérletben a betegek folyamatos gyógyszeres kezelés alatt
álltak, a kezelés nem befolyásolta a gyógyszerek hatékonyságát.
Elmondhatjuk, hogy az általunk végzett terápiás célzatú kezelés hatékony a Parkinson-kór
motoros tüneteinek kismértékű javítására, viszont a nem-motoros tüneteket nagy mértékben
képes javítani.
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Absztrakt
Az 1990-es rendszerváltozást követően Borsod-Abaúj-Zemplén megyében pár év alatt
megszűnt a nehézipar és Miskolc, az ország második legnagyobb városa a megyében található
ipari településekkel együtt összeomlott. A gazdasági és társadalmi problémákra a térség
lakosságának válasza a folyamatos és nagymértékű elvándorlás volt. Mivel a város és
környékének lakossága munka nélkül maradt, így sokan az ország nyugati térségében, vagy
külföldön vállaltak munkát. Jelen kutatás a térségből az Európai Unió országaiba és ÉszakAmerikába kivándorolt fiatalokról készült. A kutatás célja, kideríteni az elvándorlások fő okát,
és megoldást keresni a problémára.
A kutatás hipotézise, hogy a megyéből a rendszerváltás óta kivándorolt fiatalok óriási hányada
nem tervez visszatérést szülőföldjére. A migrációra vonatkozó 2004-es Uniós csatlakozás
„pull” hatását a 2008-as gazdasági válság „push” hatása erősítette fel, amely folyamat egyre
jobban eltolódni látszik a fiatal korosztály felé.
A villámkutatásban a populáció tagjainak nehézkes körülhatárolása miatt hólabda módszert
alkalmaztam. Feltáró céllal a Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből Európába és Észak-Amerikába
emigrált fiatalok kérdőívekre és interjúkra adott válaszait dolgoztam fel, amelyet jelen
tanulmányban kívánok összegezni.
Kulcsszavak: migráció, fiatalok, Európa, Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Ezúton is szeretném köszönetemet kinyilvánítani a Pécsi Tudományegyetemnek és a Sopianae Kulturális
Egyesületnek, köszönöm Dr. Kupa Lászlónak segítő, hozzáértő munkáját és Mindazoknak háttérmunkáját, akik
megtisztelő támogatásukkal segítették munkámat, és köszönet illeti a külföldön élő, B-A-Z megyéből elvándorolt
fiatalokat az interjúk és kérdőívek önkéntes kitöltéséért.
1
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1 Bevezetés
A Magyar Szociológiai Társaság Etnikai Kisebbségkutató Szakosztálya és az MTA PAB II.
Filozófia-, Történettudomány- és Néprajztudományok Szakbizottsága Kisebbségkutató
Munkabizottsága rendezésében került sor 2015. június 16-án a Pécsi Tudományegyetemen a
Diaszpóra a mérlegen című pódiumbeszélgetésre. Itt mutattam be Kisebbségi magyar
közösségek összehasonlítása tengeren innen és túl miskolci példák segítségével című
előadásanyagomat. A kutatás a korábban Miskolcról elvándorolt lakosságra terjedt ki. Saját
kutatásom mellett, Drust Judit antropológus másodlagos forrásait is felhasználtam a Miskolcról
elvándorolt nagyszámú roma lakosságra vonatkozóan. A Miskolcról emigrált népességről
készült kutatást követően született meg a Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből elvándorolt
lakosság, ezen belül is a fiatal felnőttek feltérképezése. A tanulmány segítségével lehetőség
nyílik megoldást keresni a fiatalok nagyarányú elvándorlási problémájára.
1.1

Fogalmi meghatározások

Az emberiség társadalmi fejlődése során folyamatos és állandó mozgásban van. A korabeli
társadalmakban élők vadász- és szállásterületükön, vagy azok határán kívül létfenntartásuk
érdekében vándoroltak, majd háborúk, katasztrófák, vagy vallási, politikai okok voltak hatással
az egyes népcsoportok mozgására, de idővel gazdasági okok is motiválták az embereket
ismeretlen tájak felé.
A migráció latin szó, térbeli mobilitást, vándorlást, lakóhely-változtatást jelent a településhatár
átlépésével. A migrációt többféle képen csoportosíthatjuk, de jelen esetben a
kényszermigrációra és az önkéntes migrációra fókuszálunk. A kényszermigrációt háborúk,
vallási, politikai okok váltják ki, míg az önkéntes migráció esetében az új dolgok megismerése
utáni vágy és az egyéni életfeltételeken való javítás hajtja az embereket.
A fiatalok, mint célcsoport meghatározása nehézkes, mert a „fiatal” kifejezést széles körben
használjuk. Kutatásomban a fiatal korosztály tagjainak a felnőtt korosztály tekintem 30 éves
korig.
A „push” tényezők jelen esetben a migrációt ösztönző hatások, mint a küldő ország magas
munkanélküliségi rátája, az alacsony bérek, a kilátástalanság stb.
A „pull” tényezők a migráció lehetőségét erősítik, mint pl. a célországok kedvezőbb
munkalehetőségei, a magasabb bérek és a jobb életszínvonal stb.
1.2 Hipotézisek megfogalmazása
-

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből elvándorolt fiatalok nagy arányban (90%) nem
terveznek visszatérést, így Magyarországra való visszaköltözésük esélye igen csekély.
A kivándorló fiatalok nagy számban egyedülállóak és gyermektelenek, amely tényezők
növelhetik a migrációs hajlandóságot..
A külföldön élő és dolgozó magyar fiatalok ahhoz képest, hogy a többség nem a
végzettségének megfelelő munkát végez, mégis elégedett szakmai előmenetelével, külhoni
életével.
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2 Magyarok nemzetközi vándorlása
2.1 Migrációs hullámok
A kivándorló magyarságot időszakonként más-más okok indították az ország elhagyására – a
leghangsúlyosabbakat figyelembe véve - összesen hét migrációs hullámban.
Az első kivándorlási hullám az 1849-es világosi fegyverletétel és az 1867-es kiegyezés közötti
időszakban zajlott le. A 4000, más források szerint 5000 magyar katona és vezetői, politikai
megtorlások elől menekült Nyugat-Európába, az USA-ba és Ausztráliába.
A legerőteljesebb a második kivándorlási hullám volt, amely a 19. század végétől az első
világháborút megelőző évekig tartott. Ez alatt az idő alatt több mint 1,5 millió magyar hagyta
el Magyarországot gazdasági-, társadalmi problémák és a hatóság elnyomása miatt. A korabeli
források a szegénység és a kilátástalanság mellett említették még a filoxéra járványt, a
mezőgazdaság gépesítését és az ipar pangását. Az európai kikötők nyilvántartása szerint 1871
és 1913 között összesen 2.038.383 magyar állampolgár utazott csak a tengeren túlra (volt, aki
többször is). Ezen kívül több százezren utaztak Európa más országaiba, mint Ausztriába,
Horvát-Szlavóniába és Romániába. A kivándorlók nem voltak mind magyar nemzetiségűek, a
Magyar Királyság az Osztrák-Magyar Monarchia tagjaként többnemzetiségű ország volt. A
kivándorlók 26,3 %-a magyar, 26,8 %-a szlovák, 16,6 %-a horvát, 15 %-a német, 6,9 %-a
román, és 5 % alatt volt az egyéb nemzetiségűek aránya. [Dr. Lukács - Dr. Király, 2001]
A migránsok első sorban Magyarország szegényebb részeiből, vidékeiről kerültek ki. (1. ábra)
Borsod megye lakossága 1870 (382.264 fő) és 1880 (373.830 fő) között 8.434 fővel csökkent.
Ezt követően megyei szinten már csak a második világháborút követően mutattak a statisztikai
adatok a lakosságszámban csökkenést. Ehhez képest az adott időszakban Magyarország
lakossága 5.011.310 főről 5.329.191 főre nőtt. [KSH]

1. ábra Magyarországi kivándorlás a tengerentúlra (1899–1913)
Forrás: Életviszonyok a századfordulón hazánkban, www.mozaweb.hu
A kivándorlás harmadik szakaszát az első világháborút követő évekre tenném, amelynek fő oka
a Trianoni döntés miatti új határok lehettek. 1920 után sokan vándoroltak ki a csonka
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Magyarországról, de még többen az elcsatolt magyar területekről. Az USA-ba emigrálók száma
az új migrációs politika miatt nem érte el ekkor az 50.000 főt, ezért a magyarok egy része,
mintegy 25-30 ezer fő Kanadába, kisebb arányban Dél-Amerikába emigrált. [Papp Z., 2010].
A kivándorlás negyedik szakasza a második világháborút követő időszak volt. A háború
végével sokan nem akartak, vagy nem tudtak hazatérni a szintén hadszíntérré vált, de fejlettebb
nyugat-európai országokból, ill. milliók kényszerültek menekülésre. A második világháború
után 150.000 magyar hagyta el az országot, köztük a magyar arisztokrácia tagjai, katonatisztek,
állami tisztségviselők, kisiparosok, kereskedők, bankárok és 40.000 zsidó is az emigráció
mellett döntött. A célországok között leginkább az USA, Kanada és Ausztrália szerepelt. A
zsidók közül sokan mentek Palesztinába, majd onnan továbbá Izraelbe.
Az ötödik szakaszban, az 1956-os forradalom évében és 1957-ben politikai és gazdasági okok
miatt 205.260 magyar hagyta el hazáját. Ebből illegálisan 193.885 magyar állampolgár emigrált
az országból az osztrák és a jugoszláv hivatalos jelentések szerint. A kivándorlók közül 83 ezer
fő 25 év alatti volt. [Az illegálisan külföldre távozott személyek főbb adatai, 1990] A
menekültek közül 174.704 fő került osztrák és 19.181 fő jugoszláv menekülttáborokba,
ahonnan továbbjutottak más fogadó országokba, de Ausztria is befogadta az emigránsok 10
százalékát. A továbbvándorlók több mint nyolcvan százaléka a következő hét országban talált
menedéket: 22,7 % az USA-ban, 15,9 % Kanadában, 13,3 % Nagy-Britanniában, 9,2 % NyugatNémetországban, 7,7 % Svájcban, 6,6 % Franciaországban, 6,2 % Ausztráliában. Ezres
nagyságokban más európai, latin-amerikai országokba, Izraelbe és Dél-Afrikába is
továbbvándoroltak magyar állampolgárok. [Papp Z., 2010]
A korabeli belügyminisztériumi jelentés alapján a régióból (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és
Nógrád megye) 6.708 fő emigrált ebben az időszakban, az illegálisan külföldre távozottak 4,4
%-a. Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből 3.042 fő, Miskolcról 1.973 fő vándorolt ki.
A migráció hatodik szakaszában, 1958 és 1989 között több mint 130 ezer ember távozott
külföldre legálisan és illegálisan a korabeli Belügyminisztérium adattára szerint. Az időszakban
a fő célországok Észak- és Nyugat Európa fejlett államai voltak. A huzamosabb ideig külföldön
tartózkodó magyarok több mint 80 százaléka Nyugat-Németországban élt ekkor. [Kerülő,
2004] A három évtized alatt szintén célország volt Ausztria, Svájc, az Egyesült Királyság,
Svédország, Olaszország és Hollandia.
A hetedik szakasz, a rendszerváltás óta jelenleg is tartó időszak. „Az 1990-es évek elejére
kialakult kül- és belpolitikai helyzetben a volt Szovjetunió és szatellit országai
állampolgárainak migrációs „piacon” történő megjelenését meghatározta, hogy a nemzetközi
vándorlás természetes folyamataiba történő bekapcsolódásuk nem szerves fejlődésnek, hanem
a hatalmi eszközökkel fenntartott kényszerhelyzet megszűnésének volt a következménye.”
[Tóth Pál, 2002, 2] A társadalomkutatók erre az időszakra kb. 350.000 fős magyar kivándorló
tömeget becsülnek, amelyet a külföldi országok tükörstatisztikái is alátámasztanak.
A SEEMIG- Managing Migration in South East Europe transznacionális együttműködési
projekt keretében készült kutatás alapján a Népességtudományi Kutatóintézet adatai szerint 335
ezer 18–49 éves, életvitelszerűen külföldön élő magyar szerepelt 2013 elején a
nyilvántartásban.
A fogadó országok tükörstatisztikáit szintén segítségül hívhatjuk a külföldre emigrált magyarok
számának megbecsüléséhez. Sajnos csak az Európai Statisztikai Rendszerben szereplő
országok statisztikái állnak rendelkezésünkre és csak azokból az országokból származnak
releváns adatok, amelyek tagjai a rendszernek. „Az Európai Unió tagállamainak magyar
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állampolgárokra vonatkozó adatai azt mutatják, hogy Magyarországon kívül az ESRországokban 280 ezer magyar állampolgár élt 2013-ban.” [A SEEMIG, 2014, 4]
2.2

Migráció a rendszerváltást követő években

A migráció méretére tehát adminisztratív nyilvántartásokból, hasonló jellegű kutatásokból és
az ún. tükörstatisztikákból lehet következtetni, amelyek esetében számolni kell az esetleges
torzításokkal.
Európa - a vasfüggöny lebontását követően - a volt szocialista országokból jelentős mennyiségű
migránst prognosztizált. A ’90-es évek elején ezért több nyugat-európai ország megszigorította
bevándorlási politikáját. 1994-ben Magyarország kérte felvételét az áruk, szolgáltatások, tőke
és munkaerő szabad áramlásának alapelvén működő Európai Unióba, amely egy évtized
elteltével vált valóra. Az események hatására Magyarországról a migráció a 2004-es Európai
Uniós csatlakozást követően kezdett felgyorsulni. Az egységes munkaerő-piac mágnesként
vonzotta a mobilitási hajlandósággal rendelkező uniós állampolgárokat, de a magyarországi
kivándorlási adatok így is elmaradtak a hazánkkal azonos időpontban belépő országok
többségétől. 2004 májusban nyitotta meg munkaerőpiacát az Egyesült Királyság, Írország és
Svédország. A legtöbb uniós ország a maximum 7 évig tartó átmeneti időszakban fokozatosan
tárta ki kapuit. Németország és Ausztria csak az átmeneti időszak végén nyitotta meg munkaerő
piacát, 2011 májusában.
Amikor az uniós csatlakozás megnyitotta a magyar munkavállalók előtt az Egyesült Királyság
munkaerőpiacát, megnőtt a szigetország vonzereje. Németország és Ausztria szintén kedvelt
célországok lettek a 2011-es átmeneti időszakot követően a magyar munkavállalók előtt, de a
többi EU-s országba is számos magyar emigrált a csatlakozás után. [Hárs-Simon, 2015]
2007-től kezdett újra emelkedni a migráció, amely a 2008-as gazdasági válság
következményeinek hatására továbberősödött. A migráció gyors növekedése mögött a
„gazdasági makro folyamatok romlása” feltételezhető.
A migrációt, több közgazdaságtani elmélet a befogadó országok kedvezőbb béreivel és jobb
munkalehetőségeivel magyarázza, amelyeket ellensúlyoznak a migránsokat érő esetleges
munkanélküliségből fakadó kockázati tényezők. Megkülönböztetünk migrációt segítő és gátló
tényezőket. A migrációt erősítheti a külföldön tartózkodó megfelelő családi, baráti kapcsolati
háló jelenléte. A migrációt csökkentő tényezőket többek között a családi kapcsolatok
milyenségére, méretére is vissza lehet vezetni. A korcsoportok közül a fiatalabb generáció tagjai
gyorsabban döntenek a migráció mellett, mert kevésbé jellemző még rájuk a családalapítás és
elhanyagolható a munkaerő-piaci rendszerben, hierarchiában betöltött szerepük.
Hazánkban a munkanélküliség tartósan alacsony szintje 2002-től lassan, majd fokozatosan,
2008-tól pedig gyorsan emelkedett, amely növekedés 2010-ben megállt. A munkanélküliségi
ráta évek óta először, 2014-ben kezdett javulni. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei adatokból
kitűnik, hogy a megye éves munkanélküliségi rátái (2000-2014) igen kedvezőtlen képet
festenek, legtöbbször megközelítve az országos adatok kétszeresét is. (1. táblázat) Mindez
nagymértékben hozzájárulhatott a migrációs kedv kialakulásához.
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Magyarországi B-A-Z megyei
adatok
adatok
6,4
11,6
2000
5,7
9,3
2001
5,8
10,5
2002
5,9
11,2
2003
6,1
10,9
2004
7,2
12,0
2005
7,5
11,9
2006
7,4
13,9
2007
7,8
14,7
2008
10,0
16,0
2009
11,2
17,3
2010
11,0
17,4
2011
11,0
16,6
2012
10,2
12,1
2013
7,7
11,3
2014
1. táblázat: Munkanélküliségi ráta 2000-2014
Forrás: Ksh.hu, 2014
Év

3

Miről árulkodnak a kutatási adatok?

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből elvándorolt lakosság felmérését szolgáló kérdőívet 2015.
június és 2015. november közötti időszakban 175 fő töltötte ki. A hólabda módszerrel végzett
villámkutatásba nagy arányban kerültek be a Facebook felhasználók. Így a felmérés nem terjed
ki az internettel és/vagy Facebook tagsággal nem rendelkező személyekre, ill. a migráció
rejtőzködő természetéből fakadóan nem ismerjük a nem válaszolók véleményét. Ezért a
felmérés nem alkalmas a migráció nagyságának és teljességének a mérésére, csupán az elérhető
Borsod megyéből elvándorolt magyar fiatalok véleményének megismerésére.
Az Unióhoz való csatlakozást követően nagymértékben megváltozott a migrációban részt vevő
korosztályok százalékban kifejezett aránya. A fiatal korcsoportok részvétele a migrációban
megerősödött. A migránsok számának emelkedése az uniós csatlakozás után jellemző volt
azokban az uniós országokban, amelyek munkaerőpiaca szabadon elérhető volt (pl. Egyesült
Királyság). 2008 után leginkább a 25 év alattiak migrációs indexe mutatott gyors emelkedést.
A Borsod megyéből elvándorolt lakosságnak szóló kérdőívek kitöltőinek megoszlása a
következőképen alakult: 30 év alatt 34,8 %, 30-39 év között 36,6 %, 40-49 év között 20,6 %,
50-59 év között 6,3 %, 60 év felett 1,7 %.
A 30 év alatti korosztályban a válaszolók 43 %-a férfi és 57%-a nő, ami csak a kérdőív kitöltés
hajlandóságról fest képet, hiszen migrációs nyilvántartásokból, statisztikai adatokból
közismert, hogy a migrációs piacot jellemzően a férfiak dominálják.
3.1

A migráció megoszlása célországok szerint

A B-A-Z megyére vonatkozó kutatási eredmények szerint európai viszonylatban elsőbbséget
élvez Németország, az Egyesült Királyság, és Hollandia, de Ausztriában, Olaszországban,
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Máltán és az EU tagsággal nem rendelkező Svájcban is szívesen vállalnak munkát a Borsod
megyei fiatalok. A kérdőív kitöltői a korábbi időszakokban kivándorlóktól eltérően már
kevésbé preferálták a tengeren túli országokat, mint az USA-t, vagy Kanadát. (2. ábra)
Németország

29,5
30
25
20

Egyesült Királyság
Hollandia

19,7

Ausztria

14,8

USA

15
8,2
10

6,5 4,9 4,9
3,3 3,3
1,6

5
0

Országonkénti megoszlás (%)

Olaszország
Málta
Kanada
Svájc
N/A

2. ábra: Célországok megoszlása a B-A-Z megyéből kivándorolt fiatalok esetében
Forrás: Saját szerkesztés [2015]
3.2 A „háztartási tényezők hatása”
A külföldi munkavállalást befolyásoló összetevők részét képezik a háztartási tényezők. Ezek
között említhetjük meg a családban elfoglalt szerepet. Egy 2002 és 2013 közötti időszakban
készült munkamigrációról szóló kutatás szerint az élettársi kapcsolatban élők külföldi
munkavállalásának esélye 2002-ben a házastársi viszonyban élőkhöz képest több mint
háromszoros volt országos átlagban. 2006 után ez az esélykülönbség mérséklődött, majd
megszűnt. Családon belül a gyerekek száma szintén nagyban befolyásolhatja a migrációs
szándékot. 2002-ben az egyedülálló szülők esélye harmada volt a házasságban élőkéhez képest,
majd 2013-ra megfordult a helyzet és az egyedülálló szülők már hatszor nagyobb eséllyel
dolgoztak külföldön a házasságban élőkhöz képest. [Hárs-Simon, 2015]
A Borsod megyéből elvándorolt lakosság esetében a kérdőívet kitöltő 30 év alatti korosztály
háztartási tényezői a következő képen alakultak: 44,3 % egyedülálló, 23 % partnerkapcsolatban
él, 18 % élettársi viszonyban él és mindössze 14,7 % házas. Jelen kutatás alapján tehát az
egyedülállók migrációs esélye háromszorosa a házasságban, több mint 2,5-szerese az élettársi
kapcsolatban és kétszerese a partnerkapcsolatban élőkének.
A gyerekek számát tekintve 77 % gyermektelen, az egygyermekesek aránya 11,5 %, a
kétgyermekeseké 5 % és 6,5 % válasza nem volt értékelhető. Három, vagy annál több
gyermeket csak a 30 év feletti korcsoportokba tartozók jelöltek meg. A beérkezett válaszok
alapján a gyermektelenek migrációs esélyei több mint hatszorosa az egygyermekeseknek és
tizenötszöröse a kétgyerekeseknek. A fenti adatokból nyilvánvalóvá válik, hogy az egyedülálló
és gyermektelen 30 év alatti fiatalok migrációs esélyei hatványozottan jelennek meg.
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3.3 Munkaviszonyok és munkakörülmények
A fiatalok külföldi munkaviszonyaira vonatkozó értékek igen kedvező képet festenek. A
válaszok alapján a vizsgált korcsoport tagjai közül jelenleg 93,5 % dolgozik, 1,6 % nem
dolgozik, 1,6 % gyesen van és 3,3 % külföldi tanulmányokat folytat. A munkavállalók
elhelyezkedését érintő válaszokból feltérképeztük, hogy a kiköltözést követően a borsodi
fiatalok 85,2 %-a egy hónapon belül talált munkát, 3,3 % két hónap elteltével, 1,6 % négy hónap
után, 4,9 % fél év után és 3,3 % két év után tudott munkába állni. (3. ábra) Mindez igen vonzó
az itthon munka nélkül tengődő fiatal felnőttek számára, még akkor is, ha nem tanult
szakmájukban helyezkednek el, sőt gyakran végeznek alacsonyabb iskolai végzettséggel is
ellátható fizikai munkát.
100

93,5
Dolgozik

80
60

Nem dolgozik

40

Gyesen van

20

1,6

1,6

3,3

Tanul külföldön

0

Munkaviszony megoszlása (%)

3. ábra: Munkaviszonyok alakulása
Forrás: Saját szerkesztés (2015)
A fenti állításokat igazolja a tény, mely szerint a beérkezett válaszok alapján igen nagy az
aránya, 65,6 % azoknak, akik nem a végzettségüknek megfelelő szakmában dolgoznak, 29,5 %
végez iskolai végzettségének megfelelő munkát, 3,3 % tanul és 1,6 %-ról nincs adat. A
munkahelyi viszonyok tekintetében mégis a válaszadók több mint fele 62,3 % nyilatkozott úgy,
hogy elégedett szakmai előmenetelével, 19,7 % nem elégedett karrierjével, 13,1 % „nem tudta”
a kérdést megválaszolni, míg 4,9 % elégedettségéről egyáltalán nem érkezett adat.
A jövedelmi helyzetet tekintve 88,5 % állítása szerint elégedett jelenlegi fizetésével, mindössze
6,5 % nem elégett jövedelmével, 1,7 % nem nyilatkozott és 3,3 % tanulmányokat folytat, így
nem rendelkezik munkabérrel. (4. ábra)
A munkavállalói jogok tekintetében a kérdőívet kitöltők 82 %-a munkahelyén szabadságát,
betegszabadságát az előírások szerint igénybe tudja venni. A válaszadók 11,5 %-ának
egyáltalán nincs lehetősége, hogy ezen jogait érvényesítse, 1,6 % alkalmanként tudja csak
szabadságra, vagy betegség esetén táppénzre menni, 1,6 % „nem tudott” válaszolni a kérdésre
és 3,3 % nem kívánt nyilatkozni.
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4. ábra: A külföldön dolgozó fiatalok elégedettségének mutatói
Forrás: Saját szerkesztés (2015)
3.4 „Push” tényezők - a küldő ország toló hatásai
A rendszerváltást követően a volt szocialista országokban elkerülhetetlenné vált a gazdaság
hanyatlása, amelynek első számú következménye a növekvő munkanélküliség lett.
Magyarországon a keleti régiókat súlyosan érintette a dekonjunktúra. A 2008-ban kirobbant
gazdasági recesszió jelentősen sújtotta a fiatal nemzedéket is, akik korosztályuknál fogva
könnyebben választják a külföldi munkalehetőséget a jobb boldogulás reményében.
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből kivándorolt fiatalok a migráció leggyakoribb okairól téma
szerint csoportosítva, de a megjelölés gyakorisága szerint a következőképen nyilatkoztak:
- munkahelyhiány, kevés munkalehetőség, szakmai előmenetel hiánya
- megélhetési gondok, pénztelenség, szegénység, nem megfelelő munkabér
- megbecsülés hiánya, közbiztonság hiánya, nagyszámú kisebbség
- kilátástalanság, lehetőségek hiánya, jövőkép hiánya, családi okok, banki kölcsön
törlesztés.
3.5 „Pull” tényezők – a célországok vonzása
Számos válasz érkezett, azzal kapcsolatban is, hogy milyen tényezők vonzzák a fiatalokat a
célországokba, amelyek többnyire szinkronban vannak a küldő országbeli kivándorlások
okaival is. A jobb megélhetés és életminőség, jobb kereseti lehetőség mellett megjelent a
közbiztonság, a tisztaság és a nyugalom igénye is, de felmerült a megtakarítás lehetősége - a
későbbi hazaköltözés reményében – ingatlanra, ingóságra. Emellett a fiatalok életvitelükre
jellemző válaszokat is megjelöltek, mint a kalandvágy, a világ megismerése, tanulás,
nyelvtanulás, önállóság, új emberek és idegen kultúrák megismerése, buli, pezsgő élet,
szerelem, családalapítás és utazás.
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3.6 Kivándorlási és visszavándorlási tervek
A kivándorolt fiatalok külföldi tartózkodásuk terveiről a következő képen nyilatkoztak:
Örökre terezte a kiköltözést 14,7 %, több mint 10 évre 6,6 % kalkulált és 5-10 évre, jövedelmi
helyzetének stabilitásáig 28 % tervezett. A külföldi éveket néhány hónapra, de maximum 5 évre
14,8 % prognosztizálta. Terveivel még nincs tisztában a válaszadók 13,1 %-a és több mint 20
% esetében nem érkezett adat.
Ehhez kapcsolódóan a hazaköltözési terveket illetően a kérdőívek kitöltésének időpontjában a
válaszadók 50,8 % nem tervez hazaköltözését Magyarországra, 26,2 % nem tudja, hogy
visszaköltözne-e az országba, 16,4 % tervezi a hazaköltözést, 1,7 % úgy nyilatkozott, hogy
egyelőre még nem tervezi a hazaköltözést és 4,9 % nem válaszolt a kérdésre.
4 Összegzés
Kelet-Közép-Európában a rendszerváltást követően gazdasági visszaesés és társadalmi
egyenlőtlenség alakult ki. A vasfüggöny megszűnésével megindult a térségből a migráció
Európa, Észak-Amerika és Ausztrália irányába. Hazánkból az Európai Unióhoz való
csatlakozás hatására növekedett meg az elvándorlások száma, első sorban Nyugat-Európa
országaiba. A társadalmi, gazdasági krízis az elsők között sújtotta B-A-Z megyét, amely
hozzájárult a térségben zajló migráció felerősödéséhez.
A migrációs folyamatot a szívás (push) és nyomás (pull) kettősége határozza meg. A „pull”
tényezők esetében jellemző a gazdasági, társadalmi modernitás hiánya és a társadalmi
feszültségek jelenléte, míg a „push” hatást elsősorban a magasabb külföldi jövedelmek jelentik,
megfűszerezve a nyugati társadalmak magasabb értékrendjével.
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből emigrált fiatalok esetében a kutatási hipotézisek a
következőképen kerültek igazolásra, illetve cáfolásra.
- A megyéből elvándorolt 30 év alatti korosztály Magyarországra való visszaköltözésének
esélye igen csekély. A hipotézis nem került igazolásra, hiszen a korosztály csupán fele
(50,8 %) nem tervezi a hazaköltözést, ami önmagában még nem biztosíték, de az interjú
alanyok válaszai alapján arra lehet következtetni, hogy javuló gazdasági, társadalmi
helyzettel, fiatalokat segítő intézkedésekkel vissza lehet csábítani a kivándorolt fiatal
felnőttek ettől nagyobb arányát is.
- A kivándorolt fiatalok nagy számban egyedülállóak és gyermektelenek. A hipotézis
beigazolódott a kérdőívekre adott válaszokból. A 30 évesnél fiatalabb kivándorlók 77 %a gyermektelen és 44,3 %-a egyedülálló volt a kutatás ideje alatt, akik migrációs esélyei
ezen mutatók szerint hatványozódtak. Az adatokból arra következtethetünk, hogy ezek az
élethelyzetek is hozzájárulhatnak a fiatal felnőttek elszakadásához családtól, hazától
egyaránt.
- A külhoni magyar fiatalok, ahhoz képest, hogy zömmel nem végzettségüknek megfelelő
munkát végeznek, mégis többnyire elégedettek szakmailag és általánosságban
életútjukkal. A kérdőív kitöltők nyilatkozataik szerint 62,2 %-ban érzik többnyire
boldognak magukat idegenben. A vélemények alapján azt érzékeljük, hogy
megkönnyítheti a letelepedés választását egy külföldi országban egy magasabb
jövedelemmel járó színvonalasabb élet reménye.
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Mindezek mellett fontos kitérni arra is, hogy a fiatalabb korosztály tagjaira döntően
jellemzőbb a mobilitási és flexibilitási hajlandóság és szükség esetén hamarabb határozzák
el magukat egy határon túli, esetleg tengeren túli életre az idősebb korcsoportok tagjainál. A
Népességtudományi Kutatóintézet fiatalok komoly migrációs terveit kutató 2013-as
felmérése kimutatta, hogy a hazai 18-40 éves korosztály harmada tervezett kivándorlást és
ezen belül a 18-24 évesek 47 %-ának céljai között szerepelt rövid vagy hosszú távú migráció
a vizsgált időszakban. A jövőt tekintve az egyes társadalmi csoportok – köztük a fiatal
felnőttek – migrációs tervei között továbbra is Németország (23 %), Ausztria (22%) és az
Egyesült Királyság (20 %) szerepel, de a Skandináv országok és Észak-Amerika is
megtalálható a migrációs térképen. [Gödry-Feleki: 2013] Az, hogy az ázsiai és afrikai
bevándorlók Európába történő tömeges beáramlása milyen irányba fogja befolyásolni a
magyar fiatalok migrációs terveit, egy következő kutatás témája lehet.
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Abstract
Background: The sport games—given their characteristics—impose constraints on behavior,
constraints in relation to any actions which some actions tend to produce good and other actions
harm or at least lesser amounts of good. Many analysts ventured to tell us how we ought to act
in sport before analyzing the practice (and thus the uniquely constrained context) in which all
these normative actions are to take place.
Purpose of Study: This study is aimed to answer two questions: How can we act ethically in
sport? And why would we want to be ethical competitors in the first place?
Sources of Evidence: The author describes the middle ground between a blind optimism about
our ability to understand reality, on one hand and an unnecessarily pessimistic view, on the
other. It is analyzed the act of thinking by involving three elements: a) an ego, the person who
does the thinking, b) an act like seeing, wondering about, or valuing, and c) an object like a
castle, and thus the castle as seen, wondered about, or valued, depending on which act intends
it.
Further, it is proposed by the author a parallel analysis between games and stories. They are
defined here as narratives that have a beginning, a middle part and an end and whose events
cohere through the presence of one or more plot and sub-plots that typically involve conflict.
This conflict is important because stories spring to life when problems that need solutions
confront us and when, as a consequence, we are uncertain about how things will come out. In
the rich soil of ‘maybe we can’ (solve the problem) and ‘maybe we cannot’, stories and sport
games spring to life and grow.
Next, the importance of challenges or tests as a result of impediments (hurdles) and objectives
(goals) is brought into discussion. Tests play a central role in practices like sport (and thus to
the narrative development of our lives), it stands to reason that fundamental moral obligations
and virtues will be related to the creation, preservation, and validation of tests and test results.
Main Argument: By revisiting the moral dilemma posed by Feldman (1986) on the ambiguous
tennis shot, the author puts it in a different light. It emphasizes the position of the players as
testing collaborators, not necessarily contesting opponents. Instead of competitiveness (a
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commitment to try to surpass) and sportsmanship (a commitment to civility, fairness, if not
generosity), two other virtues come to mind under the umbrella of testing obligations. One is
determination, the second is impartiality or justice.
Conclusions: The author concludes that it can’t be known if the chaotic-constrained patterns of
evolution will continue to produce people who are meaning-seeking, story-telling humanbeings, or who will see only the constraints that were visible to human intelligence around the
year 2000 AD, or who will think that the connections between themselves and game playing
are particularly gratifying ones. Everyone is called upon to act as ethical agents today and make
their decisions based on what one can see now and who he is in this time and place.
Keywords: sportsmanship, competitiveness, determination, impartiality

1 Background
The games—given their characteristics—impose constraints on behavior, constraints in relation
to which some actions tend to produce good and other actions harm or at least lesser amounts
of good. Many analysts ventured to tell us how we ought to act in sport before analyzing the
practice (and thus the uniquely constrained context) in which all these normative actions are to
take place.
The result is a generic brand of ethical guidance that produces people who may be ‘nice’
[Moffatt, 1989], ‘charming’ [MacIntyre, 1984] or ‘professional’ [Bellah et al., 1991] but who
ultimately are confused.
To separate ‘is’ conditions (e.g. what sport is) from ‘ought’ recommendations (e.g. how athletes
ought to act in sport) is to sever ties with important sources of information. It is to try to behave
ethically in vacuo and thereby to court moral confusion. [Cahn et. al, 2008], [Crouch, 2009]
Feldman’s errant criticism of MacIntyre’s practice virtues is a case in point. She argued that the
twin virtues of sportsmanship and competitiveness would place athletes in a moral stalemate
when deciding whether to call an opponent’s ambiguous tennis shot ‘in’ or ‘out.’ The
competitive sportsperson, she argued, should call the ball ‘out’ (in order to take the point and
presumably meet her obligations as a competitor), while the sportsmanlike player should call
the ball ‘in’ (so as to give the point to the opponent and thus supposedly meet her obligations
as a sportsperson).
Because sport can have almost any purpose, according to Feldman, and thus because sporting
practices have no fundamental structures and offer no constraints (these are the ‘is’ conditions),
she cannot know which virtue should take precedence. (These are the ‘ought’
recommendations). It depends, she thinks, on what one takes sport to be. And assuming that no
agreement could ever be reached on this matter, she cannot tell tennis players to be either
competitive or sportsmanlike. She would have to recommend, it seems, that they be charming
while making what, for her, is essentially an arbitrary decision regarding the shot in question.
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2 Purpose of Study
This research is focused on two sport aspects: How can we act ethically in sport? And why
would we want to be ethical competitors in the first place?
3 Sources of Evidence
The author will try to describe this middle ground between a blind optimism about our ability
to understand reality, on the one hand, and an unnecessarily pessimistic view, on the other.
- All thinking involves three elements: a) an ego, the person who does the thinking, b) an
act like seeing, wondering about, or valuing, and c) an object like a tree, and thus the
tree as seen, wondered about, or valued, depending on which act intends it.
- The first element, the ego, is a language-influenced, historical, and otherwise limited
source of thinking. Therefore, it must fight for more or less objective views of reality
without ever gaining—or having any chance of gaining—a pure or absolute perspective.
Nevertheless, degrees of objectivity vary, not all stances are equally effective in thinking
accurately about objects of interest, and consequently, efforts to gain better vantage
points are not, in principle, misguided. In short, epistemological relativism is true,
whereas judgmental relativism is not. [Bhaskar, 1991]
- The act of thinking, the second element, ranges from direct perceptions of things like
seeing games of rugby, to any number of indirect or reflective perspectives, such as
admiring or doubting rugby, or perhaps comparing rugby to other activities. In each case
the character of the act affects the way we ‘have’ the object in question. Relative to the
examples above, we have rugby alternately as seen (perhaps in terms of some spatial
characteristics), as admired (possibly in relation to its tendency to require stamina and
courage), as doubted (as, e.g. a thing that raises questions about the merits of the
roughness that contemporary rugby entails), and as compared (as distinct, for instance,
from soccer or baseball).
- The third element, the object, exists independently of persons who may or may not think
about them. Atoms, and rugby, and love continue to exist when we are thinking of them
or when we are thinking of something else, and they would exist even had nobody ever
reflected on them. However, both physical objects (like rugby fields) and intangible
things (like competitive drive or sportsmanship) are not composed of Platonic forms
(absolute, unchanging ideals that somehow stand behind experienced objects), or
always of neat chunks of reality with clear dividing lines between them (e.g. white and
black kinds of distinctions), or of fixed, closed systems (things that only reproduce
perfect copies of themselves).
- Because of the complex, open, sometimes continuous, and evolving nature of the object
in acts of knowing, it is more accurate to say that reality constrains thinking rather than
determines it. When we perceive sport, for example, the nature of sport (as distinctive
but not fixed) limits the ways in which we can sensibly describe it. We can say that it is
an activity that requires the passage of time. But we cannot intelligibly say that it can
only be experienced in the presence of music, or that it requires only five participants,
or that only children can play it. The correspondence theory of knowledge is accurate
only in the sense that recognizing, describing, wondering about, and all other intentional
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-

acts (tacit or explicit, theoretical or practical, sedentary-reflective or motoractive) must
heed such constraints. [Glerean, 2014]
Given difficulties on both the side of things known (complex, variable objects like
rugby) and perspectives from which to know them (the historical ego, the rugby player),
it is not correct to picture these investigations as scientific in nature and any outcomes
as conclusive and sufficient, though they may still be right as far as they go. It is to be
expected that all conclusions will be replaced with more sophisticated analyses or filled
out with alternative and complementary descriptions as time passes.

Much can be learned about games by looking at the stories, defined here as narratives that have
a beginning, middle, and an and whose events cohere through the presence of one or more plot
and sub-plots that typically involve conflict. This conflict is important because stories spring to
life when problems that need solutions confront us and when, as a consequence, we are
uncertain about how things will come out. In the rich soil of ‘maybe we can’ (solve the problem)
and ‘maybe we cannot’, stories spring to life and grow. [Pensante, 2012]
4 Main Argument
Challenges, or tests as I prefer to call them [Kretchmar, 1975], are produced by hurdles and
goals. Both of them—the impediments (hurdles) and objectives (goals)—can be either found
or manufactured, but in no case can they be too high or too low for hurdles or too near or too
far for goals. Tests, we have noticed, live in the middle ground between tasks that are too easy,
on the one hand, and those that are simply impossible on the other. Our hypothesis can then be
restated as follows: where tests (oppositions by cut) are experienced, so too will uncertainties
about how things might come out and thus, so too will stories about how we prepared yesterday,
what strategies we are using now, and what kinds of success we hope for the future.
The structure that appears to describe tests is an opposition by cut—a lived ‘maybe I can,’
‘perhaps I cannot’.
When the test is too easy or too hard, and thus, the possibility for change/achievement is reduced
or eliminated, a storyline becomes a storypoint and essentially no story at all.
Tests play a central role in practices like sport (and thus too the narrative development of our
lives), it stands to reason that fundamental moral obligations and virtues will be related to the
creation, preservation, and validation of tests and test results. This is instructive when we revisit
the moral dilemma posed by Feldman on the ambiguous tennis shot. Remember that she saw
no way to choose between being virtuously competitive (and thus taking the point) and
virtuously sportsmanlike (and thus giving the point).
Feldman, it would appear, has not seen the difference between tennis players’ duties as testing
collaborators and contesting opponents. She appears to be focusing on the latter, whereas
important clues about right actions may come from the former. Instead of competitiveness (a
commitment to try to surpass) and sportsmanship (a commitment to civility, fairness, if not
generosity), two other virtues come to mind under the umbrella of testing obligations. One is
determination; the second, impartiality or justice. [Zimniuch, 2009], [Simon et. al, 2015]
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Determination is needed if a good test is to be provided consistently for opponents. As tennis
players interact with the ball, racquet, distances, court shapes, and net heights to produce a good
test for opponents, determination is needed to weather disappointment, injury, fatigue, slumps,
extrinsic temptations, and any number of other test-making pitfalls. [Schönborn, 2008]
In the face of these problems, the mutual obligation in any game is to keep a good test alive for
the other side. Consequently, as the serve in the Feldman tennis game is about to be hit, the
receiving player must be attentive, well-positioned, menacing, prepared, whatever adds to the
richness of the service test—that of getting a small round ball into a modestly sized rectangle
with such speed, spin, and location that it either will not be legally returned or returned only
weakly. While, in this case, much of the test is provided by the sheer architecture of the court
vis-a-vis the constitutive rules of the game, the receiver is still part of this tennis test. The virtue
of determination is required now as a ‘returner-of-service’ and later in other testing roles if
tennis players are to be relied upon as faithful test makers for one another.
5 Conclusions
We do not know if the chaotic-constrained patterns of evolution will continue to produce people
who are meaning-seeking, story-telling human-beings, or who will see only the constraints that
were visible to human intelligence around the year 2000 AD, or who will think that the
connections between themselves and game playing are particularly gratifying ones. But we are
called upon to act as ethical agents today and make our decisions based on what we can see
now and who we are in this time and place.
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ATTITŰDJÉNEK VIZSGÁLATA
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Absztrakt
A munkaerő szabad áramlása a jelenlegi gazdasági folyamatok része, ám tendenciái mégis
aggodalomra adnak okot világszerte. A fejlett országokba irányuló vándorlás Kelet-KözépEurópában sem ismeretlen fogalom, viszont az elmúlt időszakban a korábbiaktól eltérő
folyamatnak lehetünk tanúi. Napjainkban egyre több honfitársunkban fogalmazódik meg a
gondolat, hogy külföldön vállaljon munkát. Ez az elhatározás a fiatalok körében figyelhető meg
leginkább, kiemelten a felsőoktatásban tanulók, vagy már diplomával rendelkezők esetében.
Többek között orvosokat, kutatókat, programozókat, mérnököket, azaz magasan képzett
szakembereket veszít országunk, aminek hatása akár a közeljövőben is érzékelhetővé válik,
mind a gazdaság, mind a köznapi életünk során. A szándék is elgondolkodtató, hogy pályájuk
kezdetén szeretnék elhagyni hazánkat és országhatáron kívül keresni a lehetőségeket.
Kutatásomban elsősorban arra keresem a választ, hogy milyen elvárásokkal kerülnek ki a
munkaerőpiacra a hallgatók a diploma megszerzését követően, valamint mennyire fontos
számukra, hogy végzettségük szerint vállaljanak munkát. Mindemellett megtudhatjuk, hogy
milyen a fiatalok jövőképe és értékrendje, amely alapján meghozzák döntéseiket.
A kutatás során elengedhetetlen a vándorlással kapcsolatos fogalomrendszer és az azt
magyarázó elméleti modellek átfogó ismerete, hiszen a jelenséget a tanulmány későbbi
részeiben több aspektusból fogom megközelíteni és vizsgálni. Történeti és területi áttekintés
segítségével értelmezem Magyarország migrációs helyzetét, amelyet kiegészít egy empirikus
vizsgálat során, felsőoktatásban résztvevő diákok körében végezett kérdőíves felmérés. Az
iránymutatásul szolgáló felmérést felhasználva nemcsak az előzőekben feltett kérdésekre
kapunk választ, hanem a megismert elméleti rendszerek alkalmazására is lehetőség nyílik.
Kutatásomnak nem célja előrejelzést adni a kivándorlás várható nagyságáról, sokkal inkább
annak feltárása, hogy milyen okok állnak a kivándorlási szándék megfogalmazódása mögött,
milyen tényezők befolyásolhatják ezt a döntést.
A tanulmány gyakorlati haszna mindamellett, hogy szociográfiai képet kapunk a maradni
vágyók, illetve a kivándorolni szándékozók köréről, hogy mi az a jövőkép, amely alapján
hazánk, Magyarország elhagyása mellett döntenek, valamint megállapíthatjuk a kutatás végén,
hogyan lehetne őket még az iskolai évek alatt felkészíteni a pályakezdés és karrierépítés
racionális lehetőségeire, elsősorban határainkon belül.
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Kulcsszavak: agyelszívás – agyvesztés, brain drain – brain waste, magyar kivándorlás, fiatal
képzett munkaerő
1 Bevezetés
Napjainkban Magyarországon az egyik legkiemeltebb figyelmet érdemlő téma a munkaerő
külföldre vándorlása. Közvetlenül vagy közvetetten, hosszú-, vagy rövidtávon, de mindenkit
érint. A köznapi beszélgetésekben, a sajtóban, a politikai fórumokon is napirenden van a
magyarok migrációja, valamint a tudományos életben is sorra születnek a kivándorlásról szóló
publikációk.
Az utóbbi megközelítés hatására tanulmányomban a tudomány eszköztárának segítségével
vizsgálom a magyar népesség külföldre vándorlását, kiemelten a magasan képzett, azaz a
felsőoktatásban résztvevő diákok jellemzőinek és a migrációs döntéseiknek a kapcsolatát. A
vándorlás régóta több tudomány által tanulmányozott jelenség, így a migrációkutatás
interdiszciplináris jellege miatt vizsgálata során is komplexen kell tekinteni a folyamatra. Ezt a
szemléletmódot hazai és külföldi kutatók fogalomrendszerei, gondolatai és elméletei alapján
valósítom meg a kutatásom során, mely elengedhetetlen jelentőséggel bír a későbbi vizsgálat
szempontjából.
Elsősorban arra keresem a választ, hogy milyen elvárásokkal kerülnek ki a munkaerőpiacra a
hallgatók a diploma megszerzését követően, valamint mennyire fontos számukra, hogy
végzettségük szerint vállaljanak munkát. Mindemellett megtudhatjuk, hogy milyen a fiatalok
jövőképe és értékrendje, amely alapján meghozzák döntéseiket.
A válaszokat empirikus vizsgálat útján keresem, melynek a kiinduló alapjait az első rész
részletes és széleskörű elméleti feltárása adja. A kérdőívezés célja, hogy közvetlenül a hallgatók
szemszögéből nyíljon lehetőségem vizsgálni a kivándorlást, véleményük alapján jobban
megértsem a döntéseik kiváltó okát.
Kutatásom gyakorlati haszna, hogy a problémák meghatározása és rendszerbefoglalása által
észrevehetővé válnak azok a tényezők, amelyek elengedhetetlenek a diplomás fiatalok itthon
tartásához, a migráció megfelelő kezeléséhez.
2 A magasan képzettek migrációjának elméleti alapjai
A nemzetközi vándorlás témakörén belül a vizsgálatok elindítója az egyre fokozódó 1950-es és
1960-as évekbeli nagy-britanniai kivándorlás volt az Egyesült Államokba és Kanadába, ami
elsősorban az iskolázott rétegeket, főleg az orvosokat, mérnököket, kutatókat érintette [SALT, J.
1986]. Ebből is látjuk, hogy a jelenség nem csak a kevésbé fejlett országokban jelentkezik,
hanem a gazdag országokból is történik elvándorlás. A gyarmati rendszer megszűnése és a
globalizáció térnyerése miatt gyorsuló és növekvő folyamat egyre inkább a figyelem
középpontjába került és több tudomány, úgymint a közgazdaságtan és a szociológia is vizsgálni
kezdte [GOULD, T.S. 1988]. A kifejezést a kutatások során több aspektusban is használták.
Alkalmazták az emberi tőke, a kutatói mobilitás, a szakmai elit kivándorlásának
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szinonimájaként is. Továbbá a szakirodalomban az is vitatott, hogy mi tartozik a magasan
képzettek migrációjának témakörébe, hiszen egyes nézetek szerint, csak azt a munkavállalást
sorolhatjuk ide, amikor az egyén külföldön képesítésének megfelelő pozícióban dolgozik
[RÉDEI M. 2007].
Kutatásomban a képzett, illetve magasan képzett munkaerő migrációja a főiskolai – vagy
egyetemi diplomával rendelkezők, illetve a várhatóan azt megszerzők körét jelenti, akik
külföldön vállalnak képesítésük szerinti vagy alacsonyabb szintű munkát. Ha a magasan
képzettek migrációjának fogalmát és tendenciáit szeretnénk meghatározni, rögtön az elején
nehézségekbe ütközünk, hiszen nincsenek pontos és megbízható adatok rájuk vonatkozóan a
statisztikákban. A mozgásuk és jellemzőik folyamatos és precíz mérése nem lehetséges, így
elsősorban egyedi felvételezésekre hagyatkozhatunk. Mikro, illetve makroszint szerint is
megközelíthető a fogalom, hogy önkéntes, egyedi döntés eredménye vagy a nemzetközi
gazdasági folyamatok terjedése befolyásolja a képzettek vándorlását [GOULD, T.S. 1988].
Annak ellenére, hogy nincs általánosan elfogadott definíció a szakirodalomban, egy tényezőben
mégis egyetértés alakult ki. A folyamat egyértelműen a magasabb szintű, egyetemi vagy
főiskolai végzettséggel rendelkező személyek mozgásáról szól. A mozgás kétféleképp
meghatározható az érintett terület szempontjából. A kibocsájtó országot elhagyja a produktív,
magasan iskolázott fiatalság, magával szállítva a tudást is egy másik országba. Ezt nevezzük
brain drainnek, azaz magyar vonatkozásban, agyelszívásnak. A fogadó ország viszont a
mérleg pozitív oldalán áll, hiszen képzett szakember érkezik a gazdaságba, akinek az oktatását,
azaz a tanulásába való befektetést, a küldő ország finanszírozta a későbbi megtérülés
reményében. Tehát a tudás a célterületen szaporodik fel, így brain gainről beszélünk.
Ugyanakkor a korábban megszerzett szakképesítését és tudását nem mindig tudja a migráns
megfelelően kamatoztatni az új országában, ami még nagyobb veszteséget jelent, hiszen
nemcsak a kibocsájtó ország veszíti el, mint potenciális képzett munkaerőt, hanem az maga az
egyén is elveszíti saját addigi tudását és alacsonyabb pozícióban helyezkedik el. Ezt brain
waste-nek nevezi a szakirodalom [GOULD, T.S. 1988]. Más szemszögből meghatározva viszont
a magasan képzettek migrációja alatt azt értjük, hogy a magasan iskolázott egyén más
országban a képesítésének megfelelő munkát végzi, tehát, ha végzettségéhez viszonyítva
alacsonyabb pozícióban dolgozik, azt nem sorolhatjuk a képzett migráció témakörébe [RÉDEI
M. 2007].
Negyedik kategóriaként a brain exchange fogalmát emelném ki, amikor a kivándorolt képzett
munkaerő helyére érkeznek más országbeli, ugyancsak magasan iskolázott bevándorlók, így az
adott ország egyszerre küldő és fogadó terület is [SALT, J. 1997; DAVENPORT, S. 2004; CSANÁDY
M. et al. 2008].
Az 1990-es években a globalizáció térhódítása miatt az agyelszívás folyamatának új dimenzió
alakultak ki, úgymint a visszatérő migráció [re-migráció] és a migráció körforgása [brain
circulation] [CSANÁDY M. – SZEMÉLYI L. 2006]. A re-migráció során a migráns egy idő után
visszatér hazájába, így ez nem jár humántőke veszteséggel. Az ENSZ Statisztikai Hivatalának
definíciója szerint remigránsnak tekintjük azokat, akik bizonyos idő után, minimum 1 évre
visszatérnek anyaországukba. Ez a visszatérés azonban nem zökkenőmentes, hiszen a
reintegráció során számos nehézség adódhat. A hazatérőknek újra be kell illeszkedni a

296

II. Fiatalok EUrópában Konferencia
Pécs, 2015. november 13-14.
Sopianae Kulturális Egyesület
Konferencia kötet

környezetükbe, munkahelyet találni, elfogadni a bérezésbeli különbségeket. Mindemellett az
eltérő fogyasztási szokások, életszínvonalbeli és mentalitásbeli eltérésekkel is számolniuk kell
[RÉDEI M. 2009]. A cirkuláció esetében a kivándorló egy bizonyos időre hazatér, majd egy
másik, újabb kivándorlási hullám indul meg. Ez a folyamat az 1990-es évek történéseiből
eredeztethető, mikor a korábbi alacsonyan fejlett vagy elszigetelt országok fejlődésnek indultak
vagy nyitottá váltak, és a korábban elvándorolt képzett munkaerőnek lehetősége volt hazatérni
és ezzel párhuzamosan más rétegek migrációja is megindult, ami az agyak körforgását [brain
circulation] idézte elő [BURGERMEISTER, J. 2004].
Az agyelszívás negatív hatásai vitathatatlanok. A képzett munkaerő tudása és annak
alkalmazása serkentőleg hat az országának gazdasági fejlődésére, hiszen növeli a termelés
minőségét és mennyiségét. Kutatások is igazolták, hogy a magas kivándorlás GDP csökkenést
idézhet elő [GROIZARD, J.L. – LLULL, J. 2006]. Összességében kijelenthető, hogy a magasan
képzett munkaerő kivándorlása miatt a küldő ország hátrányba kerül a célországokkal szemben,
hiszen a felzárkózása a fejlett gazdaságokhoz még nehezebbé és lassúbbá válik, mert az
innovációt biztosító tudás a befogadót gyarapítja. Mindemellett nem elhanyagolható a
migrációnak az a káros hatása sem, hogy a társadalmi szerkezet torzul, elöregedik, hiszen a
fiatalok elvándorolnak.
3 A nemzetközi vándorlást magyarázó elméletek
A mikroszintű rendszer az egyéni jellemzőkre, értékekre és döntésekre épül, amelynek 1. ábra.
mozgatója, hogy a migráns képességei, jövedelme, illetve életminősége terén nettó
haszonszerzésre számít a célterületen. Ezen a szinten a migrációs ok az egyéni törekvések
megvalósítása. Az első elméletek egyike ERNST GEORG RAVENSTEIN [1885], német-brit
kutató nevéhez fűződik, aki a 19. században a szigetországi népszámlálási adatok vizsgálata
alapján publikálta megállapításait, amit ma a taszítás-vonzás elméleteként ismerünk. Az
elemzés szerint nincs eltérés elviekben a nemzetközi és belföldi migráció között, az alapvető
mozgatók és jellemzők megegyeznek. A migránsok először közeli területekre vándorolnak,
majd lépcsőzetesen nő a megtett távolság. A későbbiekben a nagy távolságokra való motivációt
az ipari-kereskedelmi központok pozitívumai jelentik. A vizsgálat kitér a válaszadók
származási helye szerinti migrációs hajlandóság mértékére, ami alapján kimutatható volt, hogy
a vidéki megkérdezettek, főleg a mezőgazdasági térségek lakói sokkal mobilabbak, mint a
városlakók. A közlekedés, ipar és a kereskedelem fejlődése generálja a migráció növekedését,
amelynek alapvető mozgatója a területek gazdasági különbségeiben rejlik. Egyes területek
vonzó hatást gyakorolnak a népességre, míg más területek taszítják az ott élőket, ezzel áramlást
kialakítva a két terület között. Gyakorlatilag a szegény-gazdag országok ellentétes sémáját
követi ez a felfogás, igaz a hátterében sokféle és összetett gazdasági-társadalmi okok állnak. [1.
ábra]
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1. ábra: A taszítás és vonzás (push and pull) elmélete
Forrás: LEE, E. S. [1966] alapján saját szerkesztés
A mikro-behaviorista modellek szerint az egyéni döntés a költségek és a haszon minél
reálisabb kalkulációjával jön létre, valamint nagyobb hangsúlyt kap a döntések szociológiai
háttere. Vizsgált tényezővé válnak a migráns tulajdonságai, motivációi és többek között a
képzettsége és készségei is [BACH, R.L. – SCHRAML, L.A. 1982; MASSEY, D.S. et al. 2001].
A mikroszintű modellek csoportjába tartoznak a társadalmi rendszerek elméletei is, amelyek
közül az emberi tőke elméletét emelném ki. Az emberi vagy humán tőke elmélet szerint a
tanulás a befektetés egy formája, amelynek célja, hogy a későbbiekben minél nagyobb hasznot
generáljon. A kiemelten vizsgált tényező ez esetben a tudás, amelynek gazdasági szerepe van.
Ugyanakkor ez egy időben késleltetett megtérülés [VARGA J. 1998], hiszen elsőként az
oktatásba kell befektetni, addig a pontig, amíg az anyagi ráfordítás mértéke kisebb, mint a
várható haszon [SCHULTZ T.W. 1961]. Az emberi tőke értékét nagyon nehéz megbecsülni és
számszerűsíteni, viszont azt több kutatás is igazolta, hogy egyértelmű gazdaságnövelő hatása
van [TÓTH L. 2011]. A migrációkutatás szemszögéből megállapítható, hogy a folyamat
szelektivitása miatt, kezdetben a magasan képzett és motivált munkaerő áramlik ki a küldő
területről, majd őket követi a már alacsonyabb iskolázottsággal rendelkező produktív réteg.
4 A kutatás módszertani háttere, avagy a migráció mérésének sajátos problémái
A migráció vizsgálata egy rendkívül összetett feladat, ezért kutatásom során többféle módszert
és megközelítést alkalmaztam, valamint más tudományok eszköztárát is segítségül hívtam a
minél szélesebb körű megismerés céljából. A probléma feltárásához és a kérdések
megválaszolásához kvantitatív és kvalitatív módszereket egyaránt felhasználtam. Hazai és
külföldi kutatók publikációi alapján szakirodalmi elemzést végeztem a fogalmi rendszer és a
nemzetközi trendek minél teljesebb megismerése végett, továbbá az elméleti vizsgálat tükrében
egy empirikus kutatást végeztem, melyet a dolgozat második szerkezeti egységében elemeztem.
Az említett módszerek alkalmazásával egy átfogó képet kaptam a nemzetközi migráció és
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Magyarország vonatkozásában, mely alapján a kutatás végén javaslatokat tettem a folyamat
lehetséges kezelésével kapcsolatban.
Kutatásomban nem tettem különbséget a képzett és magasan képzett kifejezések között,
szinonimaként használtam, illetve a fogalmon belül is a felsőoktatási [egyetemi, illetve
főiskolai] képzésben résztvevők vagy már diplomát szerzetteket értettem.
Úgy gondolom, a képzett munkaerő vizsgálatakor a számok mögé kell betekintenünk és
elsősorban a folyamat részét képező emberek szemszögén át kell szemlélnünk a folyamatot.
Emiatt tartottam indokoltnak egy általam elvégzett kérdőíves felmérést, melyben a válaszadó
felsőoktatásban tanuló diákoknak lehetőségük volt elmondani véleményüket, amely
összegzéseképp a dolgozat befejezésében javaslatokat tettem a magyar képzett migrációval
kapcsolatosan. A kérdőív összeállítása során fontosnak tartottam a nyitott kérdések használatát,
amely lehetővé tette az egyéni látásmód kibontakoztatását. Az empirikus felmérés 2014 őszén
folyt, online módon az egyetemi szakok közös fórumain, csoportjaiban, amelyek a KSH
felméréseiben alkalmazott képzési terület kategóriák alapján kerültek kiválasztásra, hogy a
tudományterületek minél lefedettebbek legyenek [1].
Az online felmérés előnyét abban láttam, hogy egyrészt kötelező az egyértelmű válaszadás, így
elkerülhető az információvesztés, másrészt a személytelenség miatt könnyebben és
nyitottabban válaszolnak a hallgatók. Ugyanakkor a személytelenséget a módszer hátrányának
is tekintem, hiszen a reakciókat, kifejezéseket így nem tudtam kódolni. Ezt kiküszöbölve
használtam az árnyalt választási lehetőségek helyett minél határozottabb, sarkalatosabb
kifejezéseket. A lekérdezés során 350 hallgató töltötte ki a kérdőívet az ország minden
pontjáról, elsősorban Szegedről, Debrecenből és Budapestről. A válaszok és vélemények
alapján rendszerszemléletű megközelítést és migrációs modelleket alkalmaztam, hogy
segítségükkel még inkább feltárjam a problémás tényezőket. Az alkalmazott módszer korlátai
miatt elsősorban az így kapott eredmények iránymutatásul szolgáltak kutatásom során.
5 A magyar hallgatók migrációs attitűdjének jellemzői
Az általam végzett kérdőíves felmérés során, a korábbiakban FAIST, T. [2000] alapján
bemutatott mikroszinten közelítettem meg a kivándorlás kérdéskörét. Ennek értelmében az
egyéni jellemzőkre, értékekre, véleményekre és döntésekre, valamint a szociális és kapcsolati
elemekre összpontosított az empirikus kutatás.
A 350 válaszadó közül a nők bizonyultak aktívabbnak a kitöltés szempontjából, ugyanis csupán
38%-ban képviselik magukat a férfiak, valamint összességében 18 és 25 év között oszlik meg
a kitöltők életkora, így többségük eltartott/tanulói státuszban van [94%]. A válaszadók
bejelentett állandó lakhelye szempontjából az eredmény erősen torzult, hiszen legtöbben a
felsőoktatás helyszínét jelölték meg, véleményem szerint ezzel is növelve az a
beazonosíthatatlanságot.
Legtöbben a Szegedi Tudományegyetemről, Debreceni Egyetemről, valamint a Budapesti
Corvinus Egyetemről és a Budapesti Műszaki Egyetemről válaszoltak a kérdésekre.
Tanulmányokat tekintve a válaszadók között megközelítőleg egyenlően oszlik el a gazdasági –

299

II. Fiatalok EUrópában Konferencia
Pécs, 2015. november 13-14.
Sopianae Kulturális Egyesület
Konferencia kötet

természettudományi- bölcsészettudományi- műszaki- egészségügyi képzésben résztvevők
aránya, amelynek oka a kérdőív lekérdezésének módja. Online felületen az egyetemi szakok
közös fórumain, csoportjaikban történt a terjesztés, a KSH felméréseiben alkalmazott képzési
terület kategóriák alapján [1].
A kérdőív utolsó szerkezeti egységét a feldolgozás során a személyes adatok kapcsán elemzem
ki, viszont a lekérdezés során, a téma jövedelmi jellege miatt a kérdéssor végén helyezkedik el.
A várakozásaimmal ellentétben sokan nyilatkoztak a családi háztartás bevételét tekintve,
miszerint a családnak, amelyben él a hallgató, 40%-ának kétszázezer forint alatt, 32%-ának
kétszázezer és háromszázezer közötti a havi nettó bevétele, mindez átlagban 3-4 fős családokra
vonatkoztatva.
Összességében a megkérdezettek 70%-a vallja jelenleg, hogy más országban szeretne munkát
keresni. Mindegyik hallgatónak a legfontosabb a család és barátok, valamint a nyugodt és stabil
életkörülmények. Elgondolkodtató, hogy az otthon is kiemelt fontosságú, viszont a 42%-uk
számára a hazaszeretet az utolsó helyre került, aminek talán magyarázata, hogy ugyan az
oktatást jónak tartják Magyarországon, viszont a gazdasági és politikai helyzetet, a
közhangulatot és morált elkeserítőnek vélik.

2. ábra: A tervezett diplomás kivándorlók célországai százalékos megoszlás alapján
2014-ben
Forrás: KSH és saját adatgyűjtés alapján szerkesztve
Célországok szerint egyértelműen Németország a vezető, ezt követi az Egyesült Királyság,
Egyesült Államok és Ausztria, amelyek a korábbiakban is a magyar trendeket jellemezték [2.
ábra]. A célországok hivatalos nyelvét tükrözi a hallgatók nyelvtudása is, a válaszadók 97%-a
rendelkezik minimum középfokú nyelvvizsgával, ami azzal is magyarázható, hogy
Magyarországon a diplomaszerzésnek feltétele. Közülük 20% tanult külföldön, elsősorban az
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Erasmus ösztöndíj keretén belül, és ezen belül 9% ugyanabba az országba szeretne visszamenni
dolgozni.
A kivándorolni szándékozók többsége természettudományi, illetve egészségügyi, elsősorban
orvosi képzésben vesz részt [3. ábra]. Ez az eredmény is alátámasztja az utóbbi időben egyre
többet terítéken lévő orvosokkal kapcsolatos aggasztó híreket. Legkisebb százalékban
egyértelműen az informatikusok, tanárok, és a műszaki szakemberek azok, akik külföldre
szeretnének menni. Ezzel kapcsolatban meg kell említeni, hogy felmérések alapján [2] az utóbbi
években a legkeresettebb foglalkozások Magyarországon többek között a programozók,
mérnökök, valamint az előbb említettek közül az általános orvosként végzettek is.
Paradoxonnak tűnhet, hogy az egyik legkeresettebb szakma az orvosoké, mégis magas számban
vándorolnának ki. Migrációjuk kiemelt figyelmet érdemlő téma, amit mi sem bizonyít jobban,
minthogy a kivándorló doktorok száma 2008 óta megközelíti az adott évben diplomázott
orvostanhallgatók számát, valamint a 40%-uk szakvizsga nélkül emigrál, tehát rezidens éveit
tölti külföldön. Motivációjuk egyértelműen a jövedelembeli különbség, valamint a magyar
egészségügy kedvezőtlen kilátásai [GIRASEK E. et al. 2013].
A felmérés talán leglényegesebb része, amikor a munkaerő piaci esélyek és elvárások témakörét
vizsgáltam meg. Az igennel válaszolók 43%-a azt reméli, hogy három hónapnál kevesebb ideig
tart amíg Magyarországon munkát talál , ha sikertelen, akkor ezt követően szeretne külföldre
menni pár évre, és 17%-uk jelenlegi véleménye, hogy örökre maga mögött szeretné hagyni
hazáját. A megdöbbentő számok mögött a válaszok szerint egyértelműen és első helyen az
anyagi javak, a jövedelmi különbségek állnak. A tapasztalatszerzés is megjelenik a motivációk
között, azoknál, akik a hazatérés lehetőségével élnének pár éven belül. Eddig komolyabb
lépéseket azonban a válaszadók közül senki se tett, mint a jogi rendszer megismerése,
letelepedés lehetőségeinek feltérképezése.

301

II. Fiatalok EUrópában Konferencia
Pécs, 2015. november 13-14.
Sopianae Kulturális Egyesület
Konferencia kötet

A hallgatóknak 100%-ban van olyan közeli ismerőse, aki tudna nekik segíteni munkát találni.

3. ábra. A tervezett diplomás kivándorlók célországai százalékos megoszlás alapján 2014ben
Forrás: KSH és saját adatgyűjtés alapján szerkesztve
A potenciális kivándorlók 45%-a szerint pályakezdőként hazánkban a 150 ezer forint feletti
nettó havi jövedelmet tartja megfelelőnek, majd a későbbiekben nettó 300 ezer forint
jövedelmet remél. A munkaerő piac latolgatása után feltettem a kérdést, hogy külföldi
munkavállalás esetén elvállalna-e képesítésén aluli pozíciót. A kivándorláson gondolkozók
81%-a élne a lehetőséggel és nem zavarná, ha más, alacsonyabb képesítést igénylő
munkakörben kellene dolgoznia.
Azoknak a hallgatóknak, akik nem mennének külföldre munkát vállalni, a családi és baráti
kapcsolatok az elsődleges és legfontosabb itthon tartó tényezők, valamint a biztos nyelvtudás
hiánya. Számukra is ugyanúgy fontos az anyagi biztonság és jólét, viszont a szakmai sikerek és
a megbecsülés kevésbé. 30%-uknál a hazaszeretet utolsó helyre került. Ugyanakkor jóval
kedvezőbben ítélik meg a jelenlegi helyzetet Magyarországon, mint a vándorolni szándékozó
társaik. 25%-uk szerint jó a gazdasági helyzet, valamint 32%-uk jónak tartja a
munkalehetőségeket is itthon. Mindemellett pozitívan nyilatkoztak a közhangulatról és
közmorálról is, valamint a magyar oktatás színvonalával ők is elégedettek.
A magyarországi munkaerő piaci esélyeket elemezve 34%-uk látja úgy, hogy három hónapnál
hamarabb talál munkát, a többség fél és egy év közé teszi a munkakeresési időszakot. A
hallgatók 72%-a kevesebb, mint 150 ezer forint nettó havi jövedelemre számít pályakezdőként,
majd a későbbiekben 23%-uk nettó 250 ezer forintot szeretne elérni minimum.
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1. táblázat: A magyar munkaerő migrációs jellemzői kérdőíves felmérés szerint
Forrás: Hárs Á. [2008] alapján saját kiegészítés
A felmérés összegzésére HÁRS ÁGNES [2008] által szerkesztett migrációs jellemzőket
rendszerező táblázatot használtam fel [1. táblázat]. A válaszadások alapján igaz, hogy sokan
tervezik a külföldi munkavállalást, ám az eddig tett erőfeszítések hiányában, mint a jogi háttér
és munkavállalás körülményeinek ismerete, még nem tekinthetjük biztosan bekövetkező
kivándorlási döntésnek. A korábbi magyar trendeknek megfelelően a célországok köre
alapvetően nem változott, annak ellenére, hogy időközben megnyíltak számunkra is az uniós
munkaerő piacok korlátok nélkül.
A potenciális migránsokra jellemző a kiábrándultság és csalódottság Magyarországból,
valamint elsődleges motivációjuk az anyagi hasznok maximalizálása, amit még akkor is
valószínűnek tartanak elérni, ha végzettségüknél alacsonyabb képesítést igénylő munkát
végeznek külföldön. A legerősebb köteléket a család és barátok szeretete jelenti, viszont a
hazaszeretet a válaszadók tekintetében kikopni látszik. Erős „push”, azaz taszító hatása van az
ország bizonytalan gazdasági helyzetének, a beszűkült munkaerőpiacnak, az alacsony
béreknek, illetve a politikai botrányoknak. A politika válasza a magasan képzettek migrációjára,
a hallgatói nyilatkozat bevezetése, amelynek aláírásával az állami ösztöndíjas hallgatók
vállalják, hogy képzési idejüket Magyarországon dolgozzák le a diploma megszerzését követő
20 éven belül, ellenben, ha külföldre vándorolnak, akkor az okozott veszteségért kártérítést kell
fizetnie az állam részére [3].
Megállapítható, hogy a kivándorlás mennyiségéről nem rendelkezünk pontos adatokkal, viszont
a növekvő tendencia vitathatatlan. A képzett munkaerő elvándorlásának kezelése kiemelt
figyelmet érdemel a mindenkori kormány részéről, hiszen alapvető tényezője a társadalmi
fennmaradásnak és megújulásnak, valamint a gazdasági fejlődésnek.
6 Javaslatok a képzettek migrációjának kezelésére
A kutatásom során eddig ismertetett elméleti ismeretek és megközelítések, valamint az
empirikus felmérés tükrében pár javaslatot, gondolatot mutatok be a következő fejezetben. Mint
az kiderült a tanulmány során, a kérdéskör annyira összetett és komplex, hogy a kivándorlás
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csökkentésére biztos „recept” nem létezik. Véleményem szerint a legcélravezetőbb kezeléshez,
ha nem is a megoldáshoz, úgy juthatunk, ha először a problémával szembesülünk. Ezért egy
összefoglaló ábra alapján indítom a gondolatmenetemet [4. ábra]. A kérdőíves felmérés alapján
összegyűjtött motivációkat a Ravenstein és Lee-féle vonzás-taszítás modell alkalmazásával
csoportosítottam, majd a hallgatók véleményét a kivándorlás problematikájáról egy
folyamatábra segítségével rendszereztem.
Feltételezhetően mindannyiunk számára ismertek azok a tények, hogy hazánk különböző okok
miatt, nem a befektetők elsődleges célországa, valamint a vállalkozási kedv is alacsony. Ezek
hatására a foglalkoztatás és a munkahelyek mennyisége is csökkenő tendenciát mutat [RÉDEI
M. 2013]. Ennek következményeként a legfőbb taszító tényezőként az alacsony elérhető
jövedelem jelenik meg, ami miatt az emigráció lehetőségén gondolkodnak a diplomások.
Feltételezhető költség-haszon számításuk alapján, a külföldön megszerezhető jövedelem,
meghaladja az itthon várható bérüket. A megítélés nehézségéhez hozzájárul az a tény, hogy
diplomával fognak rendelkezni, és még így is véleményük szerint nagyobb haszonra tesznek
szert, ha külföldön egy alacsonyabb pozícióban túlképzettként dolgoznak. A szakirodalom ezt
a folyamatot brain waste, azaz agyvesztésként határozza meg. De mi is állhat ennek
hátterében?
A „push” oldalon elsősorban a kivándorlás mozgatója, hogy az anyaország nem tudja biztosítani
az egyén számára elengedhetetlen életfeltételeket, mint a munkahelyek biztosítása, megfelelő
kereseti lehetőség, ami miatt értéktelennek érzi munkáját és kilátástalannak jövőjét. Külföldön
– adott célországban – ezeknek az ellentéte vonzó számára, és arra kényszerül, hogy elhagyja a
hazáját.
A kapott válaszok alapján a diákok egyértelműen negatív folyamatként határozták meg a
kivándorlást. A migráció elsősorban a munkaképes produktív fiatalokat érinti, akik az ország
gazdasági ás társadalmi biztonságának fontos alappillérei. Elvándorlásukkal csökken a
foglalkoztatottság, az eltartó réteg hiányzik a társadalomból, ami többek között a
nyugdíjrendszerre, egészségügyre is hatással van. Így adott szakmákon belül, amiket leginkább
érint a kivándorlás, alacsonyan képzett munkaerő marad, ami gátat szab a további fejlődésnek,
az innovációk befogadásának. A munkaképes réteg csökkenésével párhuzamosan, ugyanakkor
a felsőoktatásban nem csökken a hallgatók száma, ami eltartó réteg hiányában, egyre nagyobb
terhet ró az államra, ami hosszútávon nem térül meg, hiszek ezek a fiatalok tudásukat más
országban fogják kamatoztatni.
Megfigyelhető, hogy elsősorban férfiak döntenek hazájuk elhagyása mellett, ami a
társadalomra is hatással van, miszerint megnő az országban a nők aránya, viszont a
családalapítás mértéke lecsökken, ami népességfogyáshoz vezet. A fenti tényezők mindegyike
a gazdasági teljesítőképesség romlásához és társadalmi feszültségekhez vezet.
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4. ábra: A magasan képzett migráció problematikájának folyamata
Forrás: saját szerkesztés
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A válaszok alapján is markánsan elkülönül a kivándorolni szándékozók és maradni akarók köre.
A diploma megszerzését követően teljesen más elvárásokkal vágnak neki az életnek és
kezdenek el munkát keresni. Úgy gondolom a válaszok összevetése alapján, hogy sokan
közülük nem reálisan mérik fel a lehetőségeket, illetve a diplomájuk értékét, ami többek között
a „diploma-gyárak” felelőssége is vagy éppen felelőtlensége. Ezért miután sikertelen az
álláskeresésük, vagy nem a vártnak megfelelőt sikerült az első hónapokban megszerezni,
csalódnak a magyar lehetőségekben, ezért külföldön keresik a kiutat, amely biztosítja anyagi
biztonságukat.
Meglátásom szerint, mint ahogy a „vonzás-taszítás” modellje is felvázolja és a korábbiakban
elhangzottak is, a kiinduló okokat az egyének szintjén, az egyéni gondolkodásban kell keresni,
így a megoldást is. A képzett munkaerő itthon tartásához először a közgondolkodás szintjén kell
beavatkozni és a hallgatókat felkészíteni a magyar munkaerő piaci lehetőségeire és a
megvalósítható sikeres életpályákra már az iskolai ideje alatt. Egy alulról szerveződő civil
kezdeményezés és összefogás segítségével az identitás erősítését kiemelt fontosságúnak tartom,
mint a kérdőív lehangoló hazaszeretet eredménye is mutatja, valamint a közösségek szervezését
és egyben tartását. Ennek indokoltságát mutatja, hogy globális „határok nélküli” világunkban
még az egyetlen marasztaló tényező a család és barátok kapcsolata.
Másrészt további lehetőség lehet, az egyetemi, illetve főiskolai évek alatt megismertetni velük
a magyar sikerpéldákat terepbejáráson vagy vendégelőadók szavain keresztül, akik egy másik
választható utat vázolnak fel, mint sikeres település, feltörekvő kis- és középvállalatok vezetői.
Ennek természetesen nem az a célja, hogy erősítse a fiatalokban azt, hogy a diploma
megszerzését követően ez vár rájuk, hanem, hogy legyen példa, amely bemutatja a sokszor
nehezebb, de járható utat. Mindennek kiegészítésére szolgálna a sokat emlegetett gyakorlat
orientált oktatás.
Ugyanakkor a hazai pozitív életutak megismerése mellett, lehetőséget kell teremteni, hogy a
külföldről hazatérő migránsok sikertelenségeivel és negatív élményeivel is szembesüljenek.
Hiszen tagadhatatlan, hogy sokan vannak, akik rossz tapasztalataik miatt térnek haza
Magyarországra és történeteik tanulságosak lehetnek a döntés előtt állók számára.
Továbbá véleményem szerint a külföldi tanulmányutak is elősegítik a reális helyzetfelmérést.
A hallgatók a végzés előtt szembesülnek a bevándorló élet pozitív és negatív oldalával egyaránt,
illetve a hazatérés után felmérhetik a kint szerzett tudásuk gyakorlati hasznát a magyar
munkaerő versenyben. A külföldi tapasztalatszerzés hosszútávon előnyt jelenthet gazdaságunk
számára, amennyiben visszatérnek diákjaink. Ezért fontos a re-migrációnak a megvalósulása
[SILLS, S. J.2008].
Viszont a kint élők visszacsábítása csak a mérleg egyik oldala, másik oldalon a még itthon
lévőket kell motiválni a maradásra, vagy a későbbi visszatérésre, amelynek ebből a
megközelítésből nem megfelelő eszköze a restriktív migrációs politika, sokkal inkább
célravezetőbb lehet egy defenzív megközelítés.
7 Összefoglalás
Kutatásomnak elsődleges célja a magyar képzett munkaerő személyes jellemzőinek,
értékrendjeinek és az ezzel összefüggésben lévő migrációs döntéseiknek a vizsgálata volt,

306

II. Fiatalok EUrópában Konferencia
Pécs, 2015. november 13-14.
Sopianae Kulturális Egyesület
Konferencia kötet

melynek során egy minél részletesebb bepillantást szerettem volna nyerni a háttérben húzódó
ok-okozati rendszerbe. Összegzésképp ismét azt emelném ki, hogy biztos módszere nincs az
elvándorlás csökkentésének, hiszen, mint láthattuk rendkívül sok összetevős folyamatról van
szó, ami időben állandóan változik és a gazdasági-, politikai hatásoknak ki van szolgáltatva.
Ezért mindig az adott problémát a lehető legkörültekintőbben és legspecifikusabban kell
kezelni. Nem volt célom a kivándorlás volumenének megbecsülése, viszont a tény, hogy a
hallgatók többségében felmerül, hogy elhagyja hazáját és másik országban kezdjen új életet,
elgondolkodtató. Hova vezet ez a folyamat? Hogyan lehetne hatékonyan kezelni? Vagy már
elkéstünk vele? Talán a magyar vándorok második „honfoglalásának” vagyunk részesei? Csak
most diplomával a nyereg alatt…
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Absztrakt
Napjaink közgazdászai kétségkívül hasonló álláspontot képviselnek a humántőke egyre
meghatározóbb jelentősége tekintetében az egyes országok gazdasági növekedése és fejlődése
szempontjából. A magasabban kvalifikált és széleskörű készségekkel rendelkező munkaerő
állomány – egyfajta flow jellegű mutatóként – képes hozzájárulni a gazdasági növekedés
fokozódásához, valamint az adott országok ún. közepes jövedelmi csapdából való
kibillentéséhez többek között a magas hozzáadott értékű, exportra orientálódó, fejlettebb
technológiát igénylő munkafolyamatok révén. E tanulmány célja, hogy egy olyan, fejlődésében
igen heterogén sokaságot képező gazdasági integráció esetében, mint az Európai Unió,
bemutassa az egyes térségek növekedésmintázatát az emberi erőforrások minőségének
szemszögéből. Jelen kutatás a növekedés-elméletek közül a Mankiw–Romer–Weil
szerzőhármas 1992-es Solow-modell interpretációjára épül, amely a korábbi peremfeltételek
mellé a humántőkét mint új termelési tényezőt emelte be. Vajon az Unió vezető gazdaságai és
kelet-közép-európai tagjai kapcsán kijelenthetjük-e, hogy a magasabb jövedelmi szint elérése
vagy pedig a gazdasági lemaradás mögött legnagyobb mértékben a humántőke felhalmozódása,
illetve annak hiánya áll? Köztudott, hogy a felzárkózó országoknál az emberi tényező
fejlesztése elsősorban a (mély)szegénységből való kitörésre, s ezáltal a beiskolázásra, alapvető
készségek elsajátítására irányul abból a megfontolásból, hogy a jövedelmek újraelosztása
legfeljebb csak rövid távú hatásokat generál az adott társadalomban. Azonban az Európai Unió
kapcsán – különösen a centrumtól távolabban elhelyezkedő és ezáltal alacsonyabb jövedelmi
szinten mozgó gazdaságoknál - prioritásként jelölhetjük meg a jövedelem-konvergencia
előmozdítását a régió egységesebb fejlődése érdekében, amely a közép- és felsőfokú oktatás,
idegennyelv-tudás elsajátítás, illetve K+F szektor eredményesebb és hatékonyabb működtetése
formájában valósítható meg.
Kulcsszavak: Humántőke, Solow-modell, oktatás, jövedelem-konvergencia
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1 Bevezetés
Kétségtelen, hogy a humántőke mint gazdasági növekedést fokozó tényező, egyre nagyobb
jelentőséghez jut napjaink világgazdaságában. Az egyes országok jóléte szoros összefüggést
mutat a teljes népességen belül rendelkezésre álló humántőke minőségi dimenziójával. E terület
kutatása a 21. században egyre több szempont mentén strukturálódik, így az oktatás vizsgálata
mellett többek között szükségessé válhat az egészségügy, a munkaerőpiac, a környezetvédelem,
a demográfiai folyamatok – és ezen belül különösen a migráció kérdése –, valamint a K+F
szektor és ezáltal a technológiai innovációk sajátosságainak tanulmányozása. A humántőkére
irányuló kutatások első jelentős megállapításaként tekinthető, hogy az emberi tudásból
gazdasági érték származtatható. Ami a klasszikus közgazdászokat illeti, olyan pozitív hatások
kialakulását vezették vissza az oktatásra, mint például a társadalmi osztályok közötti
átjárhatóság, illetve a népességnövekedés kordában tartása. [Varga, 1998]
Amennyiben az emberi tényező és a gazdasági növekedés közti összefüggéseket kívánjuk
feltárni, érdemes végigtekintenünk a termelési tényezők fejlődési útján. A gazdasági javak
előállításához használt erőforrások közül hagyományosan a föld, a (fizikai) tőke és a munkaerő
kerültek elő a termelés feltételeként, melyek természetesen csak egy meghatározott arányban
állnak rendelkezésre egy-egy periódusban. Azonban a termelés hatékonyságának javulásához
nagymértékben hozzájárul, hogy e komponensek egymással kölcsönösen helyettesíthetők;
elegendő, ha az ipari forradalom 18-19. század fordulóján létrehozott vívmányaira gondolunk,
melyek lehetővé tették, hogy az emberi és állati munkaerőt a szénnel kezdték el felváltani, majd
pedig 60-70 évvel később már áram által hajtott gépekkel.
Ennek következtében a világ ipari termelése sokszorosára emelkedhetett, valamint számos
egyéb társadalmi hatáshoz (például urbanizáció, nők munkavállalási szokásai, stb.) is
hozzájárult. A gépesítés tehát abban is szerepet játszott, hogy a három eredeti tényező közül a
föld már egyre kisebb arányban képviselte magát, s ezáltal megjelenhetett a technikai haladás
mint új termelési tényező. Utóbbi jelenséget viszont már egyfajta következményként kell, hogy
kezeljük, hiszen kialakulása fejlett és jól működő oktatási rendszert, képzett munkaerőt,
szignifikáns K+F kiadásokat és folyamatos innovációs képességet igényel az adott
nemzetgazdaság keretein belül. [Ligeti–Ligeti, 2014]
2

A humántőke elméleti megközelítései

A következőkben a humántőke kutatások néhány legjellegzetesebb mozzanata, a témánk
szempontjából releváns gondolkodók eredményei, illetve néhány definitív megközelítés kerül
leírásra
Ahogy a lejjebb szereplő két vonaldiagram is megjeleníti (1. ábra), mind Dél-Korea, mind
pedig Japán az 1970-es évtizedtől egyre nagyobb összegeket invesztált az oktatás fejlesztésébe.
Dél-Koreában 2011-ben az alapfokú, valamint a középfokú oktatás (különösen az ISCED 31
tekintetében) a bruttó hazai termék hányadában kifejezett állami kiadások az OECD2 országok
1
2

International Standard Classification of Education - az oktatás egységes nemzetközi osztályozásának rendszere
Organisation for Economic Co-operation and Development - Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
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szintjét közelítették meg [NCEE, 2015]. Japán kapcsán pedig meg kell jegyezni, hogy az ábrán
látható, 1980-as évtizedtől jelentkező csökkenő tendencia az egyre inkább visszaeső
gyermekvállalási hajlandóságnak tudható be. A két ország gyors növekedésüket, valamint
fejlettségüket tehát nem utolsósorban a humántőkébe történő hosszú távú befektetésnek is
köszönheti. Taleb [2012] érvelése szerint az oktatás fejlesztése az adott ország jólétét és
gazdasági növekedését fokozza. 1960-ban Tajvan jóval magasabb írástudatlansági rátával,
valamint alacsonyabb egy főre jutó jövedelemmel bírt, mint a Fülöp-szigetek, napjainkban
pedig a tajvani egy főre vetített jövedelemszint több mint tízszerese a Fülöp-szigetekre
jellemzőnél. Dél-Koreában pedig sokkal kisebb volt az írástudók aránya Argentínához képest
(ahol ebben az időszakban szinte nem is voltak írástudatlan emberek), illetve az argentin egy
főre eső jövedelemszint ötödével rendelkezett. Jelenleg Dél-Korea egy főre vetített GDP-je az
Argentínára jellemző érték háromszorosa. Azonban Szub-szaharai Afrika esetében hiába
emelkedett az alapfokú oktatásban részesülők (azaz írástudók) rátája, ez mégsem érhető tetten
a jövedelemszintek emelkedésében. Tehát a fenti megállapítás, mely szerint az oktatás
kiterjesztése szükségszerűen elősegíti a gazdasági növekedést, csak bizonyos feltételekkel
együtt állja meg a helyét, nevezetesen a megfelelő intézményi háttér kiépítése révén.

1. ábra: Oktatásra fordított állami kiadások a GDP %-ában (Dél-Korea és Japán)
Forrás: NCEE
Ami a humántőke fogalmát illeti, ki kell emelnünk, hogy egy olyan folyamatosan bővülő
tudományterület részét képezi, melynek definiálására számtalan kísérlet történt ugyan, azonban
általánosan elfogadott megfogalmazás nincsen érvényben. Amennyiben továbbra is a
növekedés-elméleti szempontok szerint folytatjuk vizsgálódásunkat, az alábbi két terminust
kell kiemelnünk [Ligeti–Ligeti, 2014]:
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Munkaerő: elsődleges megközelítésben a népesség növekedési ütemének
függvényében került megfogalmazásra, a későbbiekben pedig a rutinmunkát és a nyers
munkaerőt testesíti meg, alapvetően „stock” típusú mutatóként modellezhető.
Humántőke: a munkaerő egyfajta kiterjesztett, minőségi dimenziója, amely egy ország
lakosainak különböző készségeit, képességeit ragadja meg, valamint akár a minimálbér
felett megkeresett többletjövedelemmel is részben kifejezhető „flow” típusú mutató.

„Amikor a tőkét úgy határozzuk meg, mint amely jövőbeli szolgáltatást képes teljesíteni,
célszerű kettéosztással kezdeni, mégpedig emberi és nem emberi tőkére” [Schultz, 1983, 42. o.,
idézi: T. Kiss Judit, 2010, 15. o.]. Ezzel kapcsolatban érdemes kiemelni az emberi tőke
elméletének koncepcióját, amely alapján az oktatás gyakorlatilag beruházás formájában kell,
hogy interpretálva legyen, hiszen a magasabb képzettség relatíve magasabb termelékenységet
eredményez az egyének szintjén, amely végső soron a jövedelmek emelkedését vonja maga
után. Az emberitőke-beruházás azonban nemcsak a klasszikus oktatás keretein belül jelenik
meg, hanem az alábbi formákban is értelmezhető. [T. Kiss, 2010]
- az egyes munkahelyeken az elvégzett munkafolyamatokhoz szorosan kötődő,
speciális tudást nyújtó továbbképzések, tréningek;
- a munkafolyamatok elvégzése folyamán megszerzett tapasztalat, készségek és
továbbfejlesztett képességek;
- migráció;
- egészségügyi kiadások, stb.
Von Thünen már a 19. század első felében megfogalmazta, hogy az oktatásban részt vevő, tehát
képzettebb rétegei a társadalomnak képesek ugyanazon forrásokból jóval magasabb
jövedelmeket realizálni, és nagyobb arányú tőkét birtokolnak, valamint magasabb
termelékenységű munkát állítanak elő a kevésbé képzettebb társaikhoz viszonyítva [Thünen
(1875), idézi: Varga Júlia (1998) 11. o.]. A hazai szerzők közül mindenképp ki kell emelnünk
Jánossy Ferenc [1966] munkásságát, aki trendvonal elméletével kimutatta, hogy a humántőke
a gazdasági növekedés valódi hordozójának tekinthető. Kutatásai során azt az előrejelzést
készítette, hogy az 1970-es évekre komoly gazdasági visszaesés várható, mivel a gazdaság eléri
azt az a jövedelmi szintet, ahová fokozatos növekedéssel akkor jutott volna el, ha nem lett volna
második világháború (2. ábra). Az ún. helyreállítási időszak nem akkor „ér véget, amikor a
termelés ismét eléri a háború előtti szintet, hanem csak … akkor, amikor a termelés volumene
újból megfelel a gazdasági fejlődés trendvonalának.” [Jánossy, 1966, 19. o.].
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2. ábra: A helyreállítási periódus alakulása a termelési volumen mutatószámban
kifejezve
Forrás: Jánossy [1966]
Ahogy a 2. ábra is mutatja, az AF-fel jelölt egyenes a gazdasági fejlődés trendvonalának
feleltethető meg. A B pont a háború – külső gazdasági sokk – kitörését jelképezi, amely
következtében szükségszerű a termelés jövőbeli visszaesése (a C pont a termelés legalsó
szintjét, azaz mélypontját jelöli). A mélypontból induló vastag fekete szakasz a helyreállítási
periódust hivatott megjeleníteni, melynek meredeksége a C és D pontok között a legmagasabb.
A D pont pedig nem más, mint a háborút megelőző termelési volumen, amely egészen az E pont
eléréséig további jelentős növekedést mutat; utóbbi tehát a gazdasági fejlődés trendvonalaként
is ismert. Az E pontot követően azonban a további növekedés hirtelen visszaesésével érdemes
számolnunk, mivel ezen a szakaszon egyesül a helyreállítási periódus többletnövekedésének
trendje a normális – azaz háború nélküli – hosszú távú fejlődés trendvonalával [Tarján, 2010].
Magyarország példája is alátámasztja a fenti jelenséget: 1939 volt Európában az utolsó békeév,
mivel ez év szeptemberében kezdődött Lengyelország lerohanásával a második világháború.
Hazánkat szerencsére viszonylag sokáig, egészen 1944 tavaszáig kerülték el a harci
cselekmények. 1939 és 1943 között az egy főre eső GDP Maddison [2008] adatai szerint
összesen 3,3%-kal csökkent. 1944 márciusában Magyarország a náci Németország közvetlen
megszállása alá került, ezt követően 1944 áprilisától a Szövetségesek légiereje összehangolt és
nagy erejű légitámadásokat intézett az ország ellen, a gazdasági károk pedig azonnal
jelentkeztek (pl. fontos ipari létesítmények, vasútvonalak bombázása). Egy év alatt – 1944-ben
– az egy főre jutó GDP összesen 20 százalékkal esett vissza. Tovább súlyosbodott a helyzet,
amikor a szovjet csapatok 1944 ősz végén érték el országunk keleti határait és ezzel
Magyarország szárazföldi hadszíntérré is vált. 1944 decemberétől 1945 februárjáig tartott
Budapest ostroma. A harci cselekmények 1945 áprilisában értek véget hazánkban. Ekkora már
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óriásivá duzzadt a háborús pusztítás: az 1945-re számított egy főre eső GDP 50%-kal volt
kisebb a háború előtti szinthez képest, tehát az életszínvonal a felére esett vissza – ez tekinthető
tehát a mélypont (C pont) időszakának.
A háború utáni újjáépítés gyakorlatilag rögvest megkezdődött, és ezt a folyamatot rendkívül
gyors gazdasági növekedés kísérte: 1952-re már szinte teljesen elérte a háború előtti szintet az
egy főre eső bruttó hazai termék. Ezen években a gazdasági növekedés évi átlagos szintje 10
százalék feletti volt, amely tehát a D pontig tartott. Az E pont 1973-74 körül következett be,
amely után a gazdasági növekedés végleg lelassult, így tehát Jánossy előrejelzése teljes
mértékben megfelelt a valóságnak. A D és az E pont között, azaz az 1950-es évek közepétől az
1970-es évek közepéig az egy főre eső GDP növekedése elérte a 4-5%-ot évente annak ellenére
is, hogy 1956-ban a forradalom és szabadságharc miatt egy újabb, ám jóval kisebb recesszió
következett be. Az 1970-es évek után, az E pontot követően a magyar gazdaság növekedési
üteme visszaállt a második világháború előtti szintre: évi 1-2 százalék. Jánossy mellett tehát
Angus Maddison is kijelentette, hogy a termelési tényezők közül a humántőke tekinthető a
legszignifikánsabbnak a hosszú távú gazdasági növekedés dimenziójában [Tarján, 2010].
A humántőke kutatások – mint már említettük – időben igen messzire nyúlnak vissza, azonban
a második világháború utáni időszakban első ízben történtek kísérletek a jelenség kvantitatív
leírására. A humántőke mérését alapvetően kettő módszer segítségével kísérelhetjük meg:
egyrészt piaci oldalról, amikor a méréshez használt tényezőink mellé pénzbeli ellenértéket
rendelünk (pl. jövedelem, költségalapú vagy a kettő kombinációján alapuló módszer). A nem
pénzbeli mérhetőség pedig gyakorlatilag az oktatás keretében ábrázolja a humántőkét többek
között különböző teljesítménymérések formájában, vagy akár olyan mutatók igénybevételével,
mint a beiskolázási arány, oktatásban eltöltött idő, stb. [T. Kiss, 2012]
A humántőke és gazdasági növekedés relációjában az alábbi szempontok figyelembevétele
különösképpen hasznos lehet az elemzések elkészítése folyamán [Ligeti–Ligeti, 2014]:
- Munkaerő: kétségtelen, hogy a népesség bővülése a rendelkezésre álló potenciális
munkavállalók táborát is növeli. Az is egyértelmű, hogy társadalmunk minden egyéne
rendelkezik munkaerővel és humántőkével is. Azonban utóbbiak hányadának becslése
számos korlátba ütközik, hiszen minden egyes ember tekintetében különböző tényezők
együttállása határozza meg a munkaerő és humántőke közti megoszlás nagyságát.
- Innováció: egy ország versenyképessége az innováció fejlesztésének vagy
adaptálásának, valamint alkalmazásának a függvénye. Globalizált világgazdaságunk
egyre gyorsuló ütemű technikai fejlődése szinte napról napra új kihívások elé állítja a
piaci szereplőket. A schumpeteri „teremtő rombolás” mellett a folyamatos jellegű,
kiszámíthatóbb innováció lehetőségeit is érdemes mérlegelni.
- Technikai haladás: Schultz megfogalmazása szerint „a technika leszorította a tőkét és a
munkaerőt a gazdaság színpadáról” [Schultz, 1983, 35. o.]. A fogalom pontos
meghatározása még napjainkban is igen bizonytalan alapokon nyugszik, azonban
növekedéselméleti szempontból igen fontos többek között utóbbi ütemének megbecslése,
vagy pedig a többi termelési tényezőre gyakorolt hatása.
- Kutatás és tudás: a kutatás a tudás alapú gazdaság megteremtésének és fenntartásának
legfőbb paramétere, amely egyrészt speciális szakképzettségre épül, másrészt pedig
utóbbi segítségével új ismeret, technológia, eljárás megalkotását teszi lehetővé. E két
komponens szorosan kapcsolódik a technikai haladás, az innovációs képesség, valamint
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a magasan képzett és ezáltal magas hozzáadott értékű terméket, szolgáltatást előállító
munkaerő hatásaihoz.
Oktatás: számos mérőszám segítségével modellezhető rendszer, amely szintén részét
képezi a humántőke termelésének. Az oktatásba történő beruházás mind egyéni, mind
pedig kormányzati szinten hosszú távon kifizetődő beruházásnak tekinthető.
3 Kutatási hipotézisek

Kutatásunkat az Európai Unió humántőke vizsgálatára szűkítve e tanulmány keretében az
alábbi hipotézisek kerülnek megfogalmazásra:
- H1: a világgazdaságban, különösképpen az Európai Unió és az Európai Gazdasági
Térség országai közötti fejlettségbeli különbségek az állampolgárok
képzettségétől és kompetenciáitól függetlenek;
- H2: a humántőke állomány (pl. képzettség, kompetenciák, nyelvtudás) számottevően
képes magyarázni az Európai Unión vagy tágabb értelemben az EGT-n belüli
jövedelmi egyenlőtlenségeket.
Amennyiben a Solow-Swan féle modell [1956] összefüggéseit idézzük fel, egy adott
nemzetgazdaságban a tőkefelhalmozódás, valamint a népességnövekedés országon belüli –
azaz endogén - tényezőkként járulnak hozzá az egy főre eső jövedelem emelkedéséhez, míg a
technikai haladás exogén paraméterként való szerepeltetése tudja biztosítani a pozitív
növekedési rátát. A gazdasági fejlődés hosszú távú trendvonala (az ún. „steady-state” állapot)
Solow modelljében tehát exogén tényező. Azonban néhány évtizeddel később Mankiw, Romer
és Weil [1992] tanulmányukban kifejtették, hogy utóbbi trendvonal már endogén tényezőként
kezelendő – e megállapításukat pedig a humántőke akkumulációjával magyarázzák. Lényeges
viszont hangsúlyozni, hogy a szerzőhármas kifejezetten a humántőke halmozódását vezette be
az eredeti Solow-modellhez képest. E felfogással összhangban a humántőke, valamint a
munkaerő egymástól jól elkülönült formában jelennek meg. Az MRW-modell szerint tehát az
egy főre eső nemzetközi jövedelemkülönbségeket leginkább a kibővített Solow-modell által
lehet magyarázni. A kibocsátást egyrészt fizikai tőkéből, humántőkéből, valamint munkaerőből
képezzük, majd pedig fizikai és humántőkébe való beruházásra, illetve fogyasztásra használjuk.
[Mankiw–Romer–Weil, 1992]

3. ábra: A kibocsátás MRW-modell szerinti alakulása
Forrás: Mankiw–Romer–Weil [1992] alapján
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A szerzők az alábbi függvénnyel modellezik a fenti megállapítást (Mankiw–Romer–Weil, 1992,
432. o.):
1

1

1

𝑌 = 𝐾 3 𝐻 3 𝐿3 ,

ahol K a fizikai tőke, H a humántőke, L pedig a munkaerő.

Természetesen e modellnek számos hiányossága van, többek között a vizsgálat kizárólag a
középfokú oktatásban résztvevő diákokra korlátozta az elemzést. Ezen kívül a humántőke és
munkaerő konkrét meghatározása nem érhető tetten [Ligeti–Ligeti, 2014]. Azonban ki kell
emelni, hogy a fenti korlátok ellenére a humántőke beépítése, illetve a gazdasági növekedés
hosszú távú trendvonalának exogén tényezőként való feltételezése valószínűsíthetően javítja a
Solow-modell gyakorlati alkalmazhatóságát, és több lehetőséget nyújt a jövedelmi különbségek
országok közötti eltéréseinek vizsgálatára.
4 Esettanulmány – A humántőke és gazdasági növekedés közti összefüggések
vizsgálata az Európai Unióban
A humántőke mérésére számos kísérlet történt az elmúlt évtizedekben, melyek kvantitatív és
kvalitatív adatok által, illetve akár ezek kombinációjával próbáltak párhuzamot vonni egy-egy
ország gazdasági fejlődése és az emberi tényező között. A WEF – World Economic Forum –
által létrehozott humántőke index azon tényezőkre fókuszált, melyek hozzájárultak az
egészséges, képzett, illetve termelékeny munkaerő megteremtéséhez. Az elemzés során egy
olyan – interaktív térképen is megjeleníthető - eredménylistát bocsátottak ki a
nemzetgazdaságokról, ahol igen nagy szerepet kaptak a demográfiai, valamint munkaerő-piaci
sajátosságok azzal a céllal, hogy a kormányok, intézmények, civilszféra, valamint
vállalkozások számára fény derüljön azon kulcságazatokra, illetve adottságokra, melyek
fejlesztésével a növekedés és jólét fokozása válik reális céllá [WEF, 2015].
Kutatásunkban bevezetésre kerül egy ún. hármas összefüggésű rendszer, amely a
jövedelemszint, a humántőke és a migráció komponensekből tevődik össze:
-

egy adott országban minél magasabb az elérhető jövedelemszint, annál magasabb
kvalitású humántőke állományt (pl. hatékony oktatási rendszer eredményeképpen)
tételezhetünk fel a munkaerő kapcsán;

-

magasabb jövedelemszint esetében szükségszerűen nagyobb mértékű
bevándorlásra lehet számítani, hiszen az adott nemzetgazdaság versenyképessége,
magas életszínvonala igen vonzóvá teszi azt a kevésbé fejlett térségekből érkezők
számára;

-

harmadik feltételezésünk szerint a relatíve magasabb fejlettségű országok
magasabban képzett humántőkét csábítanak magukhoz („agyelszívás” – „brain
drain” jelensége), hiszen több lehetőséget nyújtanak a jobb kvalitású munkavállalók
számára.

Ezt követően világgazdasági szinten bevezettünk egy ún. humántőke indexet (HCI), amely a
következőképpen jeleníthető meg:
HCI = 1* alapfokú végzettségűek ( %) + 2*középfokú végzettségűek( %) + 3*felsőfokú
végzettségűek (%)
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Ahol az elvi minimum: 0 pont (tehát mindenki analfabéta), az elvi maximum: 600 pont (azaz
mindenki diplomás) a 15 éves és annál idősebb népességen belül. Megállapítható, hogy minden
egyes pont 8,40%-kal növeli exponenciálisan az egy főre eső GDP-t (4. ábra).

4. ábra: A Human Capital Index alakulása
Forrás: saját szerkesztés WDI [2015] és Barro–Lee [2010] adatai alapján
Az emberitőke-elmélet keretében lehetőség nyílik az ún. életkereseti görbék sajátosságainak
vizsgálatára. Varga [1998] kiemeli, hogy a képzettebb – tehát magasabb végzettségű – egyének
kereseti görbéje amiatt található magasabb szinten, mert relatíve magasabb minőségű a
rendelkezésre álló, felhalmozott emberi tőke készletük, valamint ezáltal a termelékenységi
szintjük a kevésbé képzettekhez képest. Továbbá fontos hozzátenni, hogy a feljebb említett
emberi tőkébe való beruházás természetesen az egyes intézmények által biztosított képzések
elvégzése után is folytatódik például a különböző munkafolyamatok elvégzése közbeni
tapasztalat- és ismeretszerzés formájában. Ennek fényében feltételezhető, hogy az egyének
életkorának növekedésével egyre nagyobb mértékű humántőke készlet áll rendelkezésre.
Azonban nem feledkezhetünk meg arról, hogy a fizikai tőkéhez hasonlóan az emberi tőke
esetében is felléphet amortizáció, amikor bizonyos műveletek, folyamatok vagy tudásanyag
már nem kerül rendszeres használatra. A humántőke értékének növekedésére tehát addig
lehet számítani, amíg az e téren történő beruházások értéke meghaladja az amortizáció
értékét. Ezen kívül hozzá kell tenni azt is, hogy a képzettebb egyének esetében az életkereseti
görbe egyrészt időben eltolva fog jelentkezni az alacsonyabb végzettségűekhez viszonyítva,
másrészt pedig előbbi csoporthoz képest meredekebb növekedésre képes. A magasabb
végzettségűek kapcsán a görbe csúcspontja szintén később jelenik meg, hiszen hosszabb
képzési idejűk következtében a munkaerőpiacra is késleltetve tudnak majd belépni. [Varga,
1998]
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Az 5. ábra a humántőke és a migráció közötti összefüggést modellezi globális szinten, 196
ország mintáját felhasználva. Eredményképpen kijelenthető, hogy a migrációs ráta (migránsok
száma/1000 fő), valamint a vásárlőerő-paritáson vett egy főre eső bruttó hazai termék 40,40%ban magyarázzák a kivándorlást vagy a bevándorlást. Az átlag körülbelül 20.000 USD/fő –
ezen érték alatt az országok többsége migránskibocsátó, felette pedig fogadó ország (lásd
Kelet-Európa vagy Törökország vs. Nyugat-Európa).

5. ábra: Az egy főre eső GDP és migránsok száma közti összefüggés
Forrás: saját szerkesztés WDI [2015] és Barro–Lee [2010] adatai alapján
Amennyiben a bérezés oldaláról közelítjük meg vizsgálatunkat, akkor az International Labour
Organization (ILO) és az OECD statisztikái alapján is szignifikáns összefüggés mutatkozik a
jövedelmek és a migrációs ráták között (6. ábra). Az összefüggés ezúttal a munkabérek
vásárlóértéke alapján került ábrázolásra. 1500 PPP dollár / hó feletti átlagos bérszínvonaltól
felfelé a migrációs ráták általánosságban véve pozitívak, míg alatta negatívnak
bizonyulnak.
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6. ábra: A bérszínvonal és a nettó migrációs ráta közti pozitív irányú összefüggés
alakulása
Forrás: saját szerkesztés WDI [2015] és ILOSTAT [2015] adatai alapján
A továbbiakban rövid összefoglalásra kerülnek ökonometriai modellünk legfőbb komponensei,
illetve eredményei. Az illesztett modell típusa LOG-LIN, azaz egy exponenciális növekedési
modellről van szó, amely az alábbiak szerint írható fel:
ln(𝑦) = 𝛼 + 𝛽̂1 ∙ 𝑥1 + 𝛽̂2 ∙ 𝑥2 + ⋯ + 𝛽̂𝑖 ∙ 𝑥𝑖 + 𝜀
ahol α a tengelymetszetet megadó konstans (intercept) érték, β ̂_1 , β ̂_2… β ̂_i pedig az egyes
magyarázó változók eredményváltozóra gyakorolt hatását fejezik ki, ε értékek a regressziós
modell hibatagjai, vagyis az előrejelzett és a ténylegesen bekövetkező értékek közötti
reziduumok.
Magyarázó változóink pedig a következők:
- x1 alapfokú végzettségűek aránya a 15 éves és idősebb népesség körében (%)
- x2 középfokú végzettségűek aránya a 15 éves és idősebb népesség körében (%)
- x3 felsőfokú végzettségűek aránya a 15 éves és idősebb népesség körében (%)
- x4 interakciós változó x= x1 és x2 szorzata
Megjegyezzük, hogy a vizsgálatba vont magyarázó változók nem függetlenek teljesen
egymástól, ugyanis azon országok csoportjában, ahonnan rendelkezésre állnak a megfelelő
adatok, tapasztalható együttmozgás az egyes iskolai végzettségi szintek társadalmi elterjedtsége
között. Az x1, x2 és x3 magyarázó változók közötti determinációs együtthatók értéke 0,4-0,7
közötti, ami közepesen erős multikollineáris kapcsolat jelenlétére utal. Legerősebb kapcsolat
az alapfokú és a középfokú oktatás elterjedtsége között mutatkozik, míg az alapfokú (primer)
és a felsőfokú (tercier) oktatási szintek között a leggyengébb. Ez alapján kizárólag az alapfokú
oktatási adatok alapján viszonylag elfogadható pontossággal lehetne következtetni egy-egy
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ország esetében a közoktatás második szintjének elterjedtségére, de elmondható, hogy a
főiskolai és egyetemi oktatásban részesült népesség aránya csak csekély mértékben függ attól,
hogy mennyire széles társadalmi rétegeket fed le az alapszintű oktatási rendszer.
A számításokból megállapítható, hogy R-négyzet, vagyis a vizsgálatba bevont 3 + 1 változó
magyarázó ereje 72,8%-os, tehát igen magas értéket vesz fel. Ezek alapján megállapítható,
hogy önmagukban csak a humántőke állományt leíró paraméterek képesek a világ
országai közötti egy főre eső jövedelmi különbségek háromnegyedét megmagyarázni.
Alsó
Felső
95%
95%
5,725
0,328
17,454
<0,000001
***
5,076
6,374
Intercept
0,038
0,005
7,511 <0,000001
***
0,028
0,048
x1
0,048
0,019
2,493
0,014
**
0,010
0,086
x2
0,056
0,012
4,599
0,00001
***
0,032
0,080
x3
-0,001
0,0004
-2,707
0,008
***
-0,001
0,000
x4
7. táblázat: A humántőke és a jövedelemszint közötti LOG-LIN modell eredményei
Forrás: saját számítás WDI [2015] és ILOSTAT [2015] adatai alapján
Koefficiensek Std.hiba t-érték

p-érték

Szignifikancia

A log-lin típusú regresszió exponenciális összefüggések leírására használható a gyakorlatban.
A humántőke állomány és a jövedelemszint közötti kapcsolat modellezésekor ennek használata
indokolt, egyrészről azért, mert a gazdasági növekedés természete – amennyiben ennek hosszú
távú, több évtizedes üteme egy konstans százaléknak, például a fejlett országok esetében 12%/év közötti értéknek feleltethető meg – exponenciális. Másrészről azért is az exponenciális
növekedési modell lehet az egyes országok közötti jövedelmi különbségek leírására megfelelő,
mert ha egyes fejlődő országokban, például a szub-szaharai afrikai régióban az egy főre eső
GDP növekedése tartósan lassabb a világ más országainál, akkor a globálisan jelentkező
abszolút jövedelmi különbségek (a leggazdagabb és legszegényebb országok közötti szakadék)
is exponenciális növekedést mutatnak. Az elmúlt 50 évben a fejlődő országok tábora olyan
értelemben szakadt ketté, hogy egy részük képes volt a fejlett világnál gyorsabb növekedés
elérésére és ezzel némi felzárkózás realizálására, mások azonban a folyamatos politikaigazdasági instabilitásnak, belső konfliktusoknak, nagy népességnövekedésnek köszönhetően
csak még inkább leszakadtak. Összességében ezek indokolják, hogy exponenciális (log-lin)
modell segítségével a humántőke és a jövedelemszint közötti magyarázó erő magasabb lesz,
mint egy egyszerű lineáris regressziós modellt készítve.
A standard szignifikancia szintek közül 10%-os, 5%-os esetben a modell tengelymetszete és
összes magyarázó változója, a legszigorúbb 1%-os szignifikancia szinten pedig egy kivételével
minden más változó relevánsnak tekinthető az elvégzett egyedi t-próbák illetve p-érték
kalkuláció alapján.
A modell által levonható legfőbb konklúzió, hogy nincsen a színvonalas, hatékony oktatásnál
jobb megtérülési mutatókkal rendelkező befektetés egy adott ország hosszú távú
gazdasági fejlődésének elősegítése szempontjából.
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A modell tengelymetszete egy elméleti értéket ad az egy főre vetített GDP vásárlóerő-paritáson
vett értékére abban az esetben, amennyiben egy ország népessége teljes mértékben képzetlen
lenne, tehát 0-0-0% lenne az alapfokú, a középfokú és a felsőfokú végzettséggel és ehhez
kapcsolódó általános tudással és műveltséggel rendelkező állampolgárok aránya a 16 éves és
idősebb népességen belül. A log-lin modell alapján a teljesen képzetlen és 100%-ban
írástudatlan népesség által realizálható GDP/fő egyenlő lenne exp(5,725)-tel, ami vásárlóerőparitáson és 2011. évi rögzített árakon 306 PPP dollár. Alsó és felső konfidencia intervalluma
95 százalékos megbízhatósággal 160 és 586 dollár/fő közé esik. Ez alacsonyabb, mint
manapság a legszegényebb országok körében tapasztalható 800$/fő körüli érték, és egyezik
Angus Maddison becslésével, aki az írást mint az információ tárolásának és továbbadásának
alapvető eszközét nem ismerő, egyszerű közösségekben élő és tiszta cseregazdaságot fenntartó
természeti népek esetében 400 dollárnál kevesebbre becsülte az egy év alatt megtermelt javak
egy főre eső reálértékét.
Feltehető, hogy még akkor is, amennyiben a konfidencia intervallumok részleges átfedése miatt
egyértelműen (legalább 95%-os valószínűséggel) nem bizonyítható, hogy a magasabb szintű
oktatás fejlesztésének hatása a GDP növekedésére erősebb, mert:
- az alapfokú végzettségűek (írástudók) arányának egy százalékpontnyi növelése közepes
becslés szerint 3,8%-kal, 95 százalékos megbízhatósággal pedig 2,8-4,8% között képes
növelni a GDP/főt;
- a középfokú végzettségűek arányának egy százalékpontos növelése ezzel szemben
4,8%-kal (1,0% és 8,6% közötti konfidencia intervallum mellett) növeli a GDP/főt;
- a felsőfokú végzettségi arány egy százalékpontos növelése pedig már 5,6%-kal (3,2%
és 8% közötti konfidencia intervallumban) növeli a GDP/főt.
A modellünk kizárólag a befejezett alapfokú, középfokú és felsőfokú tanulmányokkal
rendelkező felnőtt népesség arányával foglalkozik, mert erről állnak rendelkezésre megfelelő
országok közötti, térbeli és időbeli összehasonlító adatok. Természetesen hasonló jelentőséggel
bírhat az oktatási rendszerből sikeresen kilépők arányán kívül magának az oktatásnak a
minősége, hatékonysága, általános színvonala is, de ennek objektív mérése a világ országainak
nagy többségében nem megoldott. A három évente érdekes adatokat szolgáltató PISA3-felmérés
csak egy közepesen és magasan fejlett gazdaságokat tömörítő szűk körre, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet országaira terjed ki. A PISA felmérés a résztvevő
országok diákjainak szövegértési, matematikai és egyéb természettudományos készségeit
hivatott mérni. Emellett az Eurostat az Európai Unió 28 tagállama és néhány további európai
ország esetében szolgáltat adatokat a felnőtt korú lakosság idegen nyelvi kompetenciáról, az
egész életen át folytatott tanulásról („lifelong learning”) vagy a szervezett felnőttképzésekben
való részvételről. Sajnos globális szinten ezek az adatok nem állnak rendelkezésre, így utóbbiak
alapján lehetetlenné válik a fejlett és kevésbé fejlett világgazdasági régiók közötti különbségek
összetettebb ok-okozati elemzése. Részben ennek köszönhető, hogy hiába magas a modellünk
magyarázó ereje, és pozitív az egyes képzettségi szintek GDP-re gyakorolt hatása, elég szélesek
maradnak a konfidencia intervallumok.

3
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Érdekesség, hogy relatív értelemben a felsőoktatás fejlesztése közepes becslés szerint
jobban hozzájárul a gazdasági növekedéshez a középfokú oktatásnál, azonban abszolút
értelemben a középfokú szint bír jelentősebb szereppel, mert utóbbi a középiskolai oktatás
részben vagy egészben kötelezővé tételével mindig szélesebb rétegeket érint a főiskolák és
egyetemek képzésein részt vevő hallgatók szűkebb számánál.
Egy konkrét példával élve: ha a felsőfokú oklevéllel rendelkezők aránya a felnőtt népességen
belül 10 százalékról 20 százalékra nő, azaz 10 százalékponttal emelkedik 30 év alatt, akkor az
egy főre eső GDP ennek hatására ∆𝑦 = (1 + 0,056)10 − 1 = 0,724, azaz 72,4%-kal
emelkedik meg.
Ha a középfokú képzettségi szintet a magyar felnőtt népességen belül 30 év múlva szinte
mindenki megszerezné a jelenlegi 60% helyett, és ezzel az érettségizettek és a legalább
középfokú szakképesítésűek aránya elérné a felnőtt népesség 80 százalékát, akkor utóbbi az
egy főre eső GDP-t a következő harminc év folyamán ∆𝑦 = (1 + 0,048)20 − 1 = 1,554, tehát
155,4%-kal tudná megemelni. Az előbbi szám évente közel 3,1%-os többletnövekedésnek felel
meg. Ez tehát Magyarország esetében a legfejlettebb országokhoz történő felzárkózás egyik
lehetséges forrásaként is felfogható – hiszen egy képzettebb társadalom magasabb
hozzáadott értéket létrehozni képes feladatokat tud ellátni a globális
munkamegosztásban. Ahogyan a világgazdasági szerepköre az országnak megváltozik, úgy
az egy főre eső jövedelem is növekedne a képzetlen munkaerőt igénylő, alacsony hozzáadott
értékű, főként összeszerelő és adminisztratív tevékenységek kiszorulásával, melyek helyét
magas kompetenciát, szellemi tudást és a modern digitális-információs technika gyakorlott
használatát igénylő feladatkörök vennék át.
A kutatás keretében elvégzett következő vizsgálat az Európai Unió – illetve szélesebb
perspektívában az EGT – képzettségi változóira irányult. A releváns változók közül az alábbiak
kerültek vizsgálatra:
- Felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya (%) 2010-ben;
- Legalább 1, illetve 2 idegen nyelvet beszélők aránya (%) 2011-ben;
- Kompetencia PISA felmérés eredmények – pontszám országonként 2012-ben
(matematika, szövegértés, természettudományok átlaga);
- Felnőttképzésben való részvételi arány (2012).
A nem releváns változók esetében pedig a következőket vontuk be az elemzésbe:
- Hallgatói mobilitás;
- Alapfokú végzettséggel rendelkezők aránya (%) 2010-ben;
- Középfokú végzettséggel rendelkezők aránya (%) 2010-ben.
A számítások elvégzése után kiderül, hogy az Európai Gazdasági Térség esetében a humántőke
állomány az egy főre eső jövedelemben jelentkező eltérések 44,6%-át, míg a világgazdaság
kapcsán az eltérések 72,7%-át képes magyarázni.
Az EGT országainál továbbá megállapítható, hogy elsődlegesen a kompetencia alapú
változók (tehát például a nyelvtudás, szövegértési képesség, élethosszig tartó tanulás, stb.)
mutatkoznak relevánsnak. Önmagában a felsőfokú végzettségűek aránya viszont nem
befolyásolja a GDP/fő szintjét. Globális szinten még számos országban rendkívül fejletlen az
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oktatási rendszer. Ebből adódik, hogy a képzettséget mérő változók (alapfok, középfok,
felsőfok) mindegyike releváns.
5 Összegzés
Napjaink globalizált világában nem is lehet kérdés, hogy a humántőke képes-e szignifikáns
hatást gyakorolni a hosszú távú gazdasági növekedés alakulására. A magasabban képzett, széles
spektrumú kompetenciákkal rendelkező, valamint több idegen nyelvet elsajátító munkaerő
egyrészt magasabb jövedelmet realizál, másrészt pedig hozzájárul az adott nemzetgazdaság
magasabb fokú fejlettségének kiépítéséhez többek között a fejlettebb technológia kialakítása és
használata, valamint a szofisztikáltabb és ezáltal magasabb hozzáadott értékű termelési
szerkezet kivitelezése révén. A tanulmány elején megfogalmazott feltételeink közül a
vizsgálatok elvégzése után egyértelműen a második hipotézis elfogadása válik indokolttá,
amely szerint tehát a humántőke állomány (pl. képzettség, kompetenciák, nyelvtudás)
számottevően képes magyarázni az Európai Unión vagy tágabb értelemben az EGT-n belüli
jövedelmi egyenlőtlenségeket.
Egyetérthetünk Varga Júlia azon megállapításával is, mely szerint amennyiben egy ország
esetében a növekedést csupán a klasszikusnak tekintett termelési tényezők által kívánjuk
magyarázni, úgy a növekedésnek csak megközelítően a felét tudjuk visszaeredeztetni a fenti
tényezőkre. Számos kutatás igazolta továbbá azt is, hogy az oktatás nagymértékben képes
hozzájárulni a gazdasági növekedés alakulásához, azonban nem tekinthető tisztázottnak, s így
további kutatásokat igényel a nagyobb növekedés és magasabb iskolázottság közti ok-okozati
összefüggés iránya. [Varga, 1998]
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ÖNKÉNTESSÉG MAGYARORSZÁGON ÉS ROMÁNIÁBAN1
Takács Enikő
Doktorandusz
Babes-Bolyai Tudományegyetem,
TAKACS.EnikO@ubbonline.ubbcluj.ro

Absztrakt
Az önkéntes tevékenység hosszú múltra tekint vissza, és főleg Kelet-közép Európában ennek
egy új, másféle történeti jelentőségével és ideológiai indokoltságával találkozunk. A társadalmi
és történelmi körülmények megváltozásával az önkéntes tevénységgel kapcsolatos elvárások is
megváltoznak, emiatt fontosnak tartom minden olyan kutatási eredmény bemutatását, amely
ezen a szakterületen született. A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem
doktoranduszaként kutatási területem az önkéntesség hozzájárulása a civil társadalom
demokratikus fejlődéséhez Romániában, továbbá 2015 október és november hónapokban a
győri Széchenyi István Egyetemen végeztem kutatómunkát a magyarországi önkéntesség
feltérképezése céljából.
Jelen tanulmány kutatási eredményeit az alábbi összehasonlító elemzés tartalmazza, amely az
Eurobarométer 75.2 felmérési adatai alapján készült és fontosabb tárgyalt kérdéskörei romániai
és magyarországi vizsonylatban a következők voltak: a polgárok önkéntes tevékenységei, az
önkéntesen végzett tevékenységek típusai, az önkéntesség olyan területeinek a meghatározása,
amelyben fontos szerep jut ennek a tevékenységnek, valamint az önkéntesség előnyei. Minden
kérdéskört alávetettem a szociódemográfiai elemzésnek is, diagramokkal és táblázatokkal
illusztrálva a kapott eredményeket, ugyanakkor a két ország eredményeit kiértékeltem Európai
Uniós viszonylatban is. A felmérés Európai Uniós szinten 27000 (Magyarországon 1022 fő,
Romániából 1052 fő), 15 éves vagy annál idősebb polgárok megkérdezésével történt. A
kérdőíves felmérés 2011. áprilisában zajlott.
A kutatás eredménye rámutat Magyarország és Románia lakosságának szabadon eltőltött
szabadidős tevékenységének rendszerességére és sokszínűségére, valamint a két ország Uniós
szinten elfoglalt helyére az önkéntesség fent említett kérdéskörei tárgyalva. A kapott
eredmények fontosságát hangsúlyozzuk, hiszen Románia szinten nincs hivatalos statisztikai
felmérés az önkéntességről, különböző szervezetek által végzett kutatások alapján csak
felbecsülni tudjuk az önkéntesek számát, amelyek sok esetben eléggé eltérő számot mutatnak.
[Study of Volunteering…. Country Report Romania, 2010]. Ezzel szemben Magyarország

A dolgozat megírásához szükséges anyagi támogatást a Humánerőforrás-fejlesztési operatív program 2007–2013.
és az Európai Szociális Alap biztosította a “Minőség, a kiválóság, a transznacionális mobilitás doktori kutatás”
POSDRU/187/1.5/S/155383 projektből.
1
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rendelkezik hivatalos statisztikai adatokkal az önkéntesek számát és a tevékenységi területeket
illetően, ezeket a Központi Statisztikai Hivatal teszi közzé.
Kulcsszavak: önkéntesség, Románia, Magyarország, összehasonlító elemzés, Eurobarométer
1 Bevezetés
Az önkéntes tevékenység hosszú múltra tekint vissza, és főleg Kelet-közép Európában ennek
egy új, másféle történeti jelentőségével és ideológiai indokoltságával találkozunk. Az
állampolgárok nem fizetett tevékenységeik által, amelyeket egy-egy civil szervezeten belül
végeznek nem csak az állam szociális és gazdasági fejlődéséhez járulnak hozzá, hanem ez a
tényező egyben egyik legfontosabb feltétele is a demokrácia működésének. [Putnam apud
Andersen-Avram, 2010]
Az önkéntes tevékenység legfontosabb jellemzői közé tartoznak a következők: önként, szabad
akaratból végzett, nem kötelező jellegű tevékenység; mások (személyek, szervezetek vagy a
társadalom) számára végzett tevékenység; anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzett tevékenység
és általában egy szervezeten belül zajlik. [Fényes, 2011, Fényes-Kiss, 2011, Czike-Bartal, 2011]
Az önkéntesség, mint komoly szabadidős tevékenység paradigmáját Stebbins [1996] vetette fel
a Volunteering: a Serious Leisure Perspective című cikkében Ennek értelmében az önkéntes
tevékenység szabadidőben szabadon végzett tevékenység, amely önmagában értékké válik. A
társadalmi változások egyik legfontosabb jellemzője, hogy megnövekszik a szabadidő
fontossága, ezáltal az önkéntes tevékenység a szabadidőben komolyan vett tevékenységgé
válik.
Először az ENSZ, majd az Európai Bizottság hangsúlyozta az önkéntesség fontosságát és az
önkéntes tevékenység támogatását, azáltal, hogy 2001-et a Nemzetközi Önkéntesség Évének,
valamint 2011-et az Európai Önkéntesség Évének nyilvánította. Ez utóbbi alkalmából az
Európai Bizottság egy speciális Eurobarométer felmérést kezdeményezett az önkéntesség
felmérése céljából, amely az Európai Unió mind a 27 tagországára kiterjedt. A jelenlegi
kutatásom célja az Eurobarométer 75.2 hullám felmérésének adatait alapul véve összehasonlító
elemzést végezni Magyarország és Románia önkéntességi állapotáról.
2 Alkalmazott módszerek
Kutatásomban mennyiségi elemzést alkalmaztam, amelynek a kapott eredményeit az alábbi
összehasonlító elemzésben fejtem ki.
Az Eurobarométer 75.2 hullám felmérése során megkérdezett népesség Európai Uniós szinten
27000 fő, Magyarországon 1019 fő és Romániában 1052 fő, 15 éves vagy annál idősebb
tagországok polgárai voltak. Az egységesen alkalmazott mintavételi terv során a többlépcsős,
randomizált módszer volt alkalmazva. A kérdőíves adatgyűjtés 2011. áprilisában zajlott, ay
Európai Unió 27 tagországában. [Önkéntesség és generációk...., 2011]
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Az Eurobarométer 75.2 felmérési adatai alapján fontosabb, tárgyalt kérdéskörei romániai és
magyarországi vizsonylatban a következők voltak: a polgárok önkéntes tevékenységei, az
önkéntesen végzett tevékenységek típusai, az önkéntesség olyan területeinek a meghatározása,
amelyben fontos szerep jut ennek a tevékenységnek, valamint az önkéntesség előnyei. Az
összehasonlító elemzés szempontjait képezték, kérdéskörökön belül, a magyarországi és
romániai adatok összehasonlítása, majd ezek összevetése az Európai Uniós adatokkal, valamint
szociodemográfiai elemzés végzése a magyarországi és romániai adatok alapján.2
3

Kutatási eredmények

3.1 A magyar és román, valamint az európai polgárok önkéntes tevékenységei
A kapott eredmények azt mutatják, hogy Magyarországon népszerűbb az önkéntes tevékenység
mint Romániában, a két ország válaszadói közül Magyarországon 21% válaszolta, hogy
önkéntes tevékenységben vesz részt, míg Romániában ez csak 15%. Közülük Magyarországon
4% végzi rendszeresen, 17% pedig alkalmanként, Romániában ez az adat 2% rendszeresen,
valamint 13% alkalmanként. Ezzel szemben az Európai Unióban élő állampolgárok közel
egynegyede végez önkéntes tevékenységet, azaz 24%-ban, közülük 11% rendszeresen,
valamint 13% alkalmanként. EU-s viszonylatban a román állampolgárok körében jóval alul
marad a rendszeresen végzett önkéntes tevékenység, ugyanakkor a magyar állampolgárok
alkalmanként végzett önkéntessége az EU-s átlag fölött található. (1. ábra)

1. ábra: Rendszeresen vagy alkalmanként végzett önkéntes tevékenységek eloszlása
Forrás: A szerző feldolgozása az Eurobarométer 75.2 felmérési adatok alapján [2011]
A szociodemográfiai adatok elemzése azt mutatja, hogy az önkéntes munkában való részvételt
se Magyarországon, se Romániában nem befolyásolja a nem. Magyarországon a részvétel
2

A bemutatott eredmények a megkérdezettekre érvényesek, nem reprezentatív jellegűek.
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valamivel nagyobb arányú a 25-39 éves válaszadók körében, az alkalmazottak körében,
valamint a kisvároson élők között. Románia esetében a részvételt sem a foglalkozás, sem a
lakóhely nem befolyásolja, ugyanakkor a részvétel valamivel nagyobb arányú a 15-24 és a 4045 évesek esetében, az 55 vagy annál idősebb válaszadók körében ugyanaz a tendencia
mutatkozik, mint Magyarország esetében, egy kicsivel alacsonyabb az átlagnál (11%). (1.
táblázat)

1. táblázat: „Ön jelenleg végez önkéntes tevékenységet rendszeresen vagy
alkalmanként?” kérdésre adott válaszok kielemzése
3.2 Önkéntes tevékenységek típusai Magyarországon, Romániában és az Európai
Unióban
A magyarországi válaszadók többsége kulturális, oktatási vagy művészeti egyesületekben
(24%) végez önkéntes munkát. Ezután következnek a sportklubok vagy szabadtéri sportklubok
(15%), valamint a közösségi vagy szomszédsági egyesületek és a környezetvédelmi, állatok
jogait védő szervezetek ugyanolyan arányban (10%). A fogyasztói szervezeteket, a
szakszervezeteket, a kisebbségek jogait védő szervezeteket és a politikai pártokat vagy
szervezeteket említették a legkevesebben (4% vagy annál kevesebb). A romániai válaszadók
esetében a legnépszerűbb a vallási vagy templomi szervezetekben (28%) végzett önkéntes
munka. Ezután következik a közösségi vagy szomszédsági egyesületek (18%), a szakmai
szervezetek (12%). Európai Uniós szinten az önkéntesek többsége a sportegyesületekben vagy
szabadtéri tevékenységeket folytató klubban (24%), illetve kulturális, oktatási vagy művészeti
egyesületekben (20%) végez önkéntes munkát, ami Magyarország esetében megfelel az EU-s
tendenciáknak, viszont Romániában ezek a szervezetek jóval az átlagon alul maradnak, még a
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10%-ot sem érik el (a kulturális, oktatási vagy művészeti egyesületek esetében 8%, valamint a
sportegyesületekben vagy szabadtéri tevékenységeket folytató klubok esetében 7%). (2. ábra)

2. ábra: Az önkéntes tevékenységek típusai
Forrás: A szerző feldolgozása az Eurobarométer 75.2 felmérési adatok alapján [2011]
A szociodemográfiai adatok elemzésekor nem tapasztaltunk jelentős eltéréseket a magyar és a
roman válaszadók között. A magyarországi kulturális, oktatási vagy művészeti egyesületekben
való részvétel, valamivel nagyobb arányú a 15-24 évesek körében, az önálló foglalkozást
végzők és a munkanélküliek körében, valamint a kisvároson élők között. A romániai kulturális,
oktatási vagy művészeti egyesületekben való részvétel hasonló a magyarországihoz.
Romániában az önálló foglalkozást végzők alig néhány szerveti formát említettek meg, ezek a
szakmai szervezetek, a jótékonysági vagy szociális szervezetek, a vallási vagy templomi
szervezetek, a politikai párt vagy szervezet, valamint a közösségi vagy szomszédsági
egyesületek voltak. Ezzel szemben a magyarországi önálló foglalkoztatásúak esetében nem
került említésre a szakszervezet, a fogyasztói szervezetek, a politikai pártok vagy szervezetek,
valamint a betegek és/vagy fogyatékkal élők érdekeit védő szervezetek. A Magyarországon és
Romániában élő válaszadók az életkor előrehaladtával nagyobb valószínűséggel említik a
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vallási vagy templomi szervezeteket, ez Romániában eléri a 42%-ot az 55 vagy annál idősebbek
esetében. A magyarországi válaszadók közül nagyobb valószínűséggel említik a
sportegyesületeket vagy szabadtéri sporttevékenységet folytató klubokat férfiak. (2. táblázat)

2. táblázat: „Milyen típusú szervezet(ek)ben vagy egyesület(ek)ben végez önkéntes
tevékenységet?” kérdésre adott válaszok szociodemográfiai elemzése
3.3 Az önkéntesség területei Magyarországon, Romániában és az Európai Unióban
Arra a kérdésre, hogy mit gondolnak, az önkéntesség melyik területen játszik fontos szerepet,
a magyarországi és romániai válaszadók a szolidaritást és a humanitárius segítségnyújtást
(Magyarország 34%, Románia 39%), az egészségügyi ellátórendszert (Magyarország 38%,
Románia 31%) és a környezetvédelmet (Magyarország 28%, Románia 29%) jelölték meg az
első három helyen. A fontossági sorrendben az utolsó helyre szorult Magyarországon az európai
identitás létrehozása (5%), valamint Romániában a kultúra (3%). Európai Uniós viszonylatban
az önkéntes tevékenység legfontosabb területének a szolidaritást és a humanitárius
segítségnyújtást (37%) tartják a válaszadók, ezt követi az egészségügyi ellátás (32%), valamint
a környezetvédelem (22%). A felmérési adatok alapján elmondható, hogy úgy Magyarország,
mint Románia követi az EU-s tendenciát, azonban kisebb eltérések az európai átlagtól
kimutathatók mindkét ország esetében. (3. ábra)
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3. ábra: Az önkéntesség területei fontossági sorrendben
Forrás: A szerző feldolgozása az Eurobarométer 75.2 felmérési adatok alapján [2011]
A szociodemográfiai adatok elemzésekor nem tapasztaltunk jelentős eltéréseket a magyar és a
roman válaszadó önkéntesek között. Mindkét országban elmondható, hogy a fiatalok
jellemzően nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az önkéntes tevékenységnek a
környezetvédelem területén, míg az 55 éves és annál idősebb válaszadók az egészségügyi
ellátásban emelték ki leginkább az önkéntesség szerepét. (3. táblázat)
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3. táblázat: „A következő területek melyikén gondolja, hogy az önkéntesség fontos
szerepet játszik?” kérdésre adott válaszok szociodemográfiai elemzése
3.4 Az önkéntesség előnyei Magyarországon, Romániában és az Európai Unióban
Arra a kérdésre, hogy melyik a két fő előnye az önkéntességnek Magyarországon a válaszadók
az első két helyen a társadalmi összetartás fenntartását és megerősítését (40%) és az ismeretek
és készségek megszerzését említették, amelyek lehetővé teszik a jó szakmai beilleszkedését
(29%). Valamivel kevésbé elismert az európaiak társadalmi szerepvállalás fejlesztésében
játszott szerepe (17%), valamint az Európai Unió gazdaságában játszott szerepe (15%).
Romániában a válaszadók az első két helyen a jó szakmai beilleszkedést segítő készségek és
ismeretek megszerzését (27%), valamint az európaiak társadalmi szerepvállalás fejlesztését
(26%) említették. Valamivel kevésbé elismert az önkéntességnek az EU szolidaritásának
alapvető értékeinek megerősítésében (16%), valamint az EU gazdaságában játszott szerepe
(14%). Romániában a válaszadó önkéntesek 17%-a nem tudta megítélni az önkéntességgel járó
fő előnyöket, szemben a magyarországi válaszadók 3%-ával. Az Európai Unióban önkéntes
tevékenységet végző válaszadók főként a társadalmi összetartás fenntartását és megerősítését
és az uniós szolidaritás alapvető értékeinek megerősítését (25%) említették. A felmérési adatok
alapján elmondható, hogy úgy Magyarország mint Románia követi az EU-s tendenciát, azonban
kisebb eltérések az európai átlagtól kimutathatók mindkét ország esetében. (4. ábra)
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4. ábra: Az önkéntesség előnyei Magyarországon, Romániában és az Európai Unióban
Forrás: A szerző feldolgozása az Eurobarométer 75.2 felmérési adatok alapján [2011]
A szociodemográfiai elemzés során ezen kérdés tekintetében nagyon kevés különbséget lehet
felfedezni az egyes szociodemográfiai kategóriák között a két ország tekintetében. Fontos
megjegyezni továbbá, hogy se Magyarországon, se Romániában nem befolyásolja a válaszadók
önkéntességről alkotott képét a nem, az életkor, a foglalkozás vagy a lakhely. Románia esetében
eltérések voltak kimutathatók azok a válaszadók között, akik nem tudták megítélni az
önkéntesség főbb előnyeit (17%). Ebből kiderült, hogy az önkéntesség előnyeiről nem tudtak
nyilatkozni az 55 vagy annál idősebb (24%), a munkanélküliek (20%), valamint a vidéken élő
(22%) válaszadók. Ezek az adatok Magyarország esetében semmilyen eltérést nem mutatnak.
(4. táblázat)
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4. táblázat: „Mit gondol, az alábbiak közül melyik a két fő előnye az önkéntességnek az
EU-ban?” kérdésre adott válaszok szociodemográfiai elemzése
4 Következtetések
Az Eurobarométer felmérése, amelyre 2011 áprilisában került sor, lehetővé tette, hogy számot
adjunk és össze tudjuk hasonlítani a Magyarországon és Romániában élő polgárok részvételét
az önkéntesség kérdésében.
Jelen kutatás legfontosabb megállapításai a következők:
- Míg az EU polgárainak közel egynegyede vesz részt önkéntes tevékenységben
rendszeresen vagy alkalmi jelleggel, addig Magyarország és Románia elmarad az
európai átlagtól, Magyarországon 21%, Romániában pedig 15% válaszolta azt, hogy
rendszeresen vagy alkalmi jelleggel önkénteskedik.
- Míg az Európai Unióban a sportegyesületek, a kulturális és művészeti egyesületek,
illetve a jótékonysági egyesületek jelentik azokat a szervezeteket, amelyekben az uniós
polgárok többsége önkéntes munkát vállal, addig Romániában ezek a szervezetek jóval
az EU-s átlagon alul maradnak, viszont ebben az országban a vallási vagy templomi
szervezetekben, a szakmai szervezetekben és a környezetvédelmi, állatok jogait védő
szervezetekban zajlik leginkább az önkéntes munka. A magyarországi adatok ebből a
szempontból nagyon hasonlóak az Európai Uniós adatokhoz, megfelelnek az EU-s
tendenciáknak.
- Az önkéntességről az Európai Unióban élő polgárok úgy tartják, hogy számos területen
fontos szerepet játszik, e tekintetben a szolidaritás és a humanitárius segítségnyújtás
foglalja el az első helyet, ezt követi az egészségügyi ellátás, az oktatás és a
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-

környezetvédelem. Magyarország és Románia esetében a felmérési adatok alapján
elmondható, hogy mindkét ország követi az EU-s tendenciát, azonban kisebb eltérések
az európai átlagtól kimutathatók mindkét ország esetében. Románia esetében a
fontossági sorrendben az utolsó helyet a kultúra (3%) foglalja el, amely jóval alul marad
az EU-s átlagtól (10%), ami azt jelzi, hogy a román önkénteseket a mindennapi életben
kevéssé foglalkoztatják a kultúrát érintő kérdések. Ebben a tekintetben a magyarországi
adatok nem mutatnak eltérést az EU-s adatoktól.
Az önkéntes tevékenység előnyét az uniós válaszadók a társadalmi összetartás
fenntartásában és megerősítésében, valamint az uniós szolidaritás alapvető értékeinek
megerősítésében látják. A felmérési adatok alapján elmondható, hogy úgy
Magyarország mint Románia követi az EU-s tendenciát, azonban kisebb eltérések az
európai átlagtól kimutathatók mindkét ország esetében. Romániai adatokban igencsak
nagy eltérés mutatható ki azok a válaszadók esetében, akik nem tudták megítélni az
önkéntesség főbb előnyeit (17%, szemben a magyarországi 3%-al vagy az EU-s 7%-al).
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AZ EURÓPAI UNIÓBAN DÍVÓ GENDER FORRADALOM
TEOLÓGUS SZEMMEL
Takács Klaudia
Doktorandusz
Selye János Egyetem, Komárom – Református Teológiai Kar
takacs.klaudia14@gmail.com

Absztrakt
Kutatásom és ezen tanulmányom témájául a mindennapjainkba észrevétlenül begyűrűző
„gender mainstreaming” programon belüli gender forradalmat választottam, mert
elengedhetetlennek tartom, hogy ezekre a dolgokra rámutassunk és a magát keresztyénnek valló
Európában rájuk Krisztus tanításához méltó módon reagáljunk. Tapasztalataim azt mutatják,
hogy sokak számára ismeretlen maga a kifejezés is, nemhogy még a hatását is érzékelnék
életükben.
Napjaink Európájában a szabadságra való vágyódásból szabadosság lett, ebben pedig – megélve
egy újszerű forradalmat – uralkodik egy új fogalom: a gender. Ez egy angol nyelvből átvett
szó, mely korábban az adott nyelvben a nyelvtani nem kifejezésére szolgált. Mára
nemzetközileg (hiszen magyarra lefordíthatatlan) a társadalmi nem meghatározására szolgál –
egyben fogalma mindennemű szexuális orientációt egyenértékűként jellemez. Ez a szó
leginkább a politika világában ismeretes, hiszen az EU és az ENSZ határozatai révén egyes
tagállamok politikai stratégiájának alapja lett. Így akarják általa felváltani a „sex”(= férfi és nő
nemi különbözősége) kifejezést, hiszen ezen ideológia híveinek meglátása szerint az ember nem
férfiként vagy nőként születik, hanem csupán a társadalom teszi a kettő közül valamelyikké. Ez
ellen és a nemi sztereotípiák ellen próbálnak a – szerintük – minden téren érvényes állampolgári
egyenlőség jegyében „harcolni”. Mindezt szeretném a rendszeres teológia tudományos
eszközeivel közelebbről bemutatni, a forradalom ezen (láthatatlan) eszközeire rávilágítani és
azokat a Szentírás kijelentéseinek tükrében értékelni. Szem előtt tartva a mai modern korban is
az apostoli figyelmeztetést: „Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek, az ördög
mint ordító oroszlán szertejár, keresve, hogy kit nyeljen el. Álljatok ellene, erősek lévén a hitben,
tudva, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken a világban.” (1Pt 5,8-9)
A téma újszerűségére és aktualitására való tekintettel a magyar könyvpiacon még nem igazán
lelhető fel a szakirodalom, így leginkább a külföldi – főleg német nyelvterületű – irodalom,
valamint a világháló aktuális és folyton frissülő híreiből merítve és azokat összevetve, értékelve
tudom kutatási munkámat végezni, emellett pedig szem előtt tartva az isteni akaratot és
rendelkezéseket rögzítő, számomra zsinórmértékül szolgáló Bibliát, esetlegesen visszanyúlva
annak eredeti héber és görög szövegéhez, így bemutatni e téren a teológus-szemmel való látást.
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A tanulmány hiánypótló volta pedig abban áll, hogy bár katolikus bemutatása és értékelése már
olvasható magyarul a gender-elméletnek, református berkekben még ez hiányzik.
Célomul főként az szolgál – az ideológiai forradalom bemutatásán és teológiai értékelésén túl
–, hogy ezen téma aktualitására és égető voltára a társadalomban rámutassak, s ezáltal – a
teológiatudomány eszközeit felhasználva, Isten segedelmével – eljuthasson az emberekhez,
hogy „Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak
semminek a rabjává.” (1Kor 5,12)
Kulcsszavak: gender, Isten, nemiség, változások, teológia
1 Bevezetés
Az emberiség történelmében megfigyelhető, hogy folyamatosan előjön a szabadságért
folytatott harc, csak éppen a kornak megfelelő szabadság-fogalom más és más. Mi van azonban
akkor, ha ez a szabadság megvalósulni látszik, de az embernek ez sem elég? Mi történik, mikor
az élet minden területét érintő – még az egyén legbensőbb szférájára is kiható és ott is uralkodó
– szabadság már-már átcsap a szabadosságba? Hogyan érinti ez a társadalmunkat?
Ahhoz, hogy egy egész jól működjön, annak legapróbb részleteiben is helyén kell lennie –
rendeltetésének megfelelően funkcionálnia minden kicsi elemének. Nincs ez másként az emberi
közösségekben sem: megvan a helye és szerepe a férfinek, a nőnek, a köztük kialakuló
kötelékeknek, és mindezek továbbadásának is. Erre építve pedig a családból kiindulva és felfelé
tartva az államnak, sőt nálunk az államokat összefogó Európai Uniónak is. Mi történik azonban,
ha felülről próbálják meghatározni a legkisebb részek szerepeit és definiálni kapcsolataikat?
Jelen tanulmányomban szeretnék e kérdések súlyosságára rámutatni, bemutatva az EU jelenlegi
politikájában teret nyert, ezen keresztül pedig életünk minden területére betörő gender
forradalmat, mely által igyekeznek az elkötelezett hívei az általuk hirdetett szabadságot
megvalósítani. Mivel a népesség nagy része Európában keresztyénnek vallja magát, számukra
pedig egyedül Isten Igéje szolgál zsinórmértékül, így merészkedem a bibliai kijelentésekkel
ütköztetni ezen forradalmi nézetekkel, rávilágítva arra, mennyire veszélyes, ha az ember a
teremtő Isten rendjeit figyelmen kívül hagyja. Célomul tehát az szolgál, hogy ily módon is
felhívjam a figyelmet Isten teremtett rendjeire, valamint ezek szükségességére és
kikerülhetetlenségére még a mai modern társadalomban is.
2 A téma felvezetése, vonatkozó szakirodalom
Ismeretes, hogy a múlt évszázad során hogyan jutottak a nők választójoghoz Európa
egy-egy országában, hogyan küzdöttek meg a politika színterén a számukra egyenlőséget
jelentő jogokért, de ki gondolta, hogy itt még nincs vége az egyenlőségért folytatott harcoknak?
A 19. század végén és a 20. század elején élt nagy hatású Sigmund Freund új kifejezése, az
„ösztön-én”, is egyre inkább begyűrűzött a hétköznapi életbe – követői más-más szempontból
közelítették meg e kifejezést, ily módon is újabb és újabb tartalommal ellátva azt. Ma viszont
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már ott tartunk, hogy a médián és egyéb felületeken keresztül azt a felhívást érezhetjük, hogy
az ember csak élje ki ösztön-szerű vágyait minden korlátoltság nélkül (gondolva itt a szexuális
életben mindennemű korlát megszüntetésére, pl.: férfi férfivel, nő nővel, minél előbbi szexuális
élet, és sorolhatnánk még tovább). Ezen törekvés egyik fő mozgató rugója a gender ideológia
terjedése. Ez az ideológia az Európai Unió szintjén először az Amszterdami Szerződésben
(1197/99) nyer kötelező érvényt, majd a Lisszaboni Szerződésben1 szerződésesen is
érvényesítik. Napjainkra pedig behálózva a politikai döntéseken keresztül mindennapjainkba,
szinte átalakítja a „hagyományos”-nak és egyben bibliai alapokon (is) nyugvó legkisebb
társadalmi egységet alkotó közösségeket. Mit is hirdet tulajdonképpen ez az ideológiai?
Hogyan is harcol, ha nincsenek is vért kívánó fegyverei? Miben rejlik ez újszerű forradalom?
Az angol nyelvből átvett „gender” szó, amely korábban az adott nyelvben a nyelvtani nem
kifejezésére szolgált, mára a társadalmi nem meghatározása, egyben fogalma mindennemű
szexuális orientációt egyenértékűként jellemez. Ezzel akarják felváltani a „sex”(= férfi és nő
nemi különbözősége) kifejezést, hiszen ezen ideológia híveinek meglátása szerint az ember nem
férfiként vagy nőként születik, hanem csupán a társadalom teszi azzá. Tőlünk nyugatabbra
egyre több óvodában heti rendszerességgel váltakozva kell a gyermekeknek kötelezően
autókkal és babákkal játszaniuk, hogy így megkapjanak minden lehetőséget az előttük még
később álló választáshoz, hogy férfiak vagy nők szeretnének-e lenni. A fegyverek tehát
veszélyesek, hiszen szinte észrevétlenül hálózzák be mindennapjainkat: a média különböző
eszközei, valamint a nevelés államosítása...
Szó nélkül hagyhatja-e mindezt a keresztyén ember, aki életének egy nagy vigasztaló és
gyengeségeinkben reménységet adó pontja, hogy Istenről teljes hittel és szívbéli buzgósággal
ki tudja mondani: „Bizony te alkottad veséimet, te alkottál engem anyám méhében” (Zsolt
139,13)? Erről pedig önmagáról alkotott képe kialakítása során sem feledkezik meg.
Ugyanakkor ott van már a Szentírás legelső könyve legelején, hogy „megteremtette tehát Isten
az embert a maga képére; Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette: férfiúvá és
asszonnyá teremtette őket.” (1Móz 1,27) Egyértelműen levonható a következtetés, hogy az,
hogy valaki kisfiúként vagy kislányként látja meg a napvilágot, már az is isteni akarat. S nem
véletlenül fordul elő a Biblia lapjain több mint nyolcszázszor a „férfi” és több mint öt és fél
százszor az „asszony” kifejezés, hiszen ilyen isteni minősítésünkben bíz ránk a mennyei Atyánk
feladatokat.
Látva és érzékelve a társadalomban végbemenő (ezen) változásokat és az (ebből is kiinduló)
egymástól való elidegenedést, lelkészként elengedhetetlennek tartom, hogy minderre Isten
Igéjét szem előtt tartva reagáljak. Teszem most mindezt a rendszeres teológia rendszerező
tudományágának alkalmazott eszközeivel, bemutatva ezt a manapság dívó forradalmat, annak
alapjaitól kiindulva. Mivel azonban az elkötelezett híveinek célja az is, hogy mindez szinte
titokban és észrevétlenül terjedjen, így a feldolgozásra álló irodalom nem túl bő, inkább német
nyelvterületről beszerezhető, valamint a világháló folyamatosan újuló hírhozadéka. Ezeket
szeretném most a Szentírás tükrében értékelni. Az ott kijelentett teremtő isteni rendelkezéseket
pedig az élet óvó és vezető korlátjaiként megláttatni a költő vággyal együtt leírva: „Az én
vezérem bensőmből vezérel! / Emberek, nem vadak - / elmék vagyunk! Szívünk, míg vágyat érlel,
1

2007. december 13-án írták alá, hatályba viszont csak 2009. december 1-jén lépett.
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/ nem kartoték-adat. / Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet, / jó szóval oktasd, játszani is
engedd / szép, komoly fiadat! (József Attila: Levegőt!)
3 A gender forradalom
Ahhoz, hogy pontosan megértsük e – a bevezető szavakban már részint érintett – ideológiai
forradalom törekvéseit, nézzük meg az ide vezető lépcsőfokokat, kiindulva a feminista
törekvésektől, eljutva egész a napjainkban érzékelhető hatásokig.
Itt feminizmus alatt pedig értem azt az irányzatot, melynek eszmebeli gyökerei ugyan régebbi
korokban is kimutathatóak, politikai kicsúcsosodása azonban Angliában a szüfrazsettmozgalommal – melyben a nők egyenjogúságért, választójogért harcoltak – indul a 20. század
elején, majd beékelődtek e nézetek és egyenlőségért vívott harcok az élet szinte minden
területébe azzal a céllal, hogy a nőknek ugyanazok az emberi jogok legyenek biztosítva, mint a
férfiaknak. A második világháború után azonban ez más irányba is átcsapott: a hatvannyolcas
kultúrforradalom után az ember legintimebb szférájába nyúl bele a feminizmus – eszközzé
tették a szexualitást, ezzel egy új létforma a céljuk, hogy elérjék a szabad kapcsolatok és szabad
szexualitás korát.2
A hatvannyolcasok egyik úttörője, Herbert Marcuse, Freud pszichológiájára utalva az emberi
szexualitást a polgári felszabadulás (forradalom) eszközének kiáltotta ki. Olyan libidó által uralt
erkölcsöt követel, melyben az ösztön szabadsága és a rend harmóniában áll, de semmi helye az
elnyomásnak és a kiszorításnak. Minden megengedett, ami örömet szerez, és a másik embert
nem károsítja meg. [Kaiser, 2011/12] Tény ugyan, hogy munkásságuk főleg csak kritikai téren
ért el eredményt, de nézeteik sajnos behatoltak az emberi „köztudatba”.
Azzal a gondolattal, hogy a nők szabadon választhassák meg a maguk létformáját, és ne a
társadalom által beléjük nevelt szerep határozza meg őket, hanem ők maguk döntsék el, ki és
mi akar lenni, Simone de Beauvoir – francia regényíró, egzisztencialista filozófus – a
feminizmus szülőanyjává vált. „A másik nem” c., 1949-ben megjelent, társadalomelméleti
művében így fogalmaz: „Az ember nem születik nőnek, hanem azzá válik.”3 Ez a gondolat
pedig a hatvanas évektől egyre nagyobb elismerést és teret nyert a nyugati társadalmakban.
Ugyan ő maga nem használja a szót konkrétan, de mégis ezzel megalapozta a gender-elméletet.
[Vö. Kaiser, 2011/12 és Antoni, 2010]
A gender fogalom eredeti értelme: „az angol nyelv két rokon fogalmat használ a »nem«
jelölésére. A »sex« kifejezetten a biológiai nemre vonatkozott, míg a »gender« »társadalmi
nemet« jelent. A kifejezés utal az évtizedek óta megjelent szociológiai vagy antropológiai
kutatásokra, amelyek rámutatnak, hogy a nemi szerepek (mint a férfiasság, a nőiesség)
Mindez az ún. „Establishment” elleni harc néveben. „Aki kétszer fekszik le ugyanazzal az emberrel, már az
Establishmentet szolgálja.” – hangzott a szlogen. [Kaiser, 2011/12]
3
Ugyanebben a művében „a házasságot és az anyaságot »rabszolgaságként« mutatja be, amely elől meg kell
szökni. Mivel »az embrió, amely bennünk lakik, nem más, mint hús«, igen, »egy parazita, amely a nő kárukra él«,
minden aggályoskodás nélkül meg lehet ölni, hogy a nő »úrnőként rendelkezhessen saját teste fölött«.” [Kuby,
2008, 113.]
2
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függenek a társadalmi körülményektől, illetve a gyermeki szocializációtól. Ilyen értelemben
foglalkozik a gender-kérdéssel számos egyetem, tudományos intézmény.” [Tomka, online]
A nők egyenjogúságáért folytatott ideológiai harc később átterjedt a homoszexuálisok jogaiért
való küzdelemre is, fokozatos próbálkozásokkal, hogy begyűrűzze magát az emberi tudatba,
így mára már elmondhatjuk, hogy a relativizmus4 legszélsőségesebb vadhajtásait éljük meg a
gender-forradalomban: „A férfi és nő nemi különbözőségét társadalmi konstrukciónak tartják,
melyet a »heteroszexuális patriarchátus« talált ki. Szerintük így nemcsak egy kisebbséget
helyeznek elnyomás alá és diszkriminálnak, hanem általánosságban jogtalanul korlátozzák az
ember szabadságát. »Kényszer-heteroszexualitás« áll fenn, amit meg kell haladni, amennyiben
az ember maga határozhatja meg – »biológiai nemétől« függetlenül – saját »társadalmi nemét«.
A harcot a gender mesterséges fogalmával vívják. A gender eredetileg a szó nyelvtani nemének
a megkülönböztetésére használt kifejezés volt. 1994-ben Kairóban a világnépesedési
konferencián és 1995-ben Pekingben a nők világkonferenciáján a feministák manipulatív
módon a sex fogalmát felcserélték a genderével, hogy a férfi és nő közti nemi
megkülönböztetést kiszolgáltassák a szubjektív döntés kényének. S ez az ENSZ és az EU
határozatai révén az egyes államok politikai stratégiájává lett. Mindenkinek – már az iskolás
gyermeknek is – lehetőséget kell adni, hogy szabadon válasszon, hogy férfi vagy nő szeretne-e
lenni, és identitását melegként, leszbikusként, transzszexuálisként vagy valami más egyébként
akarja-e meghatározni.” [Kuby, 2008, 63.]
A magyarországi Szociális és Munkaügyi Minisztérium közzététele szerint a gender
mainstreaming: „a nemek társadalmi egyenlőségének főirányként való érvényesítése, vagyis az
azt szolgáló politika, hogy a férfiak és nők egyenlően részesedjenek a társadalmi javakból. A
gender mainstreaming azt jelenti, hogy minden egyes politikai, igazgatási lépés, intézkedés –
tervezés, alkalmazás, ellenőrzés és értékelés – a nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség
előmozdításának céljait kell szolgálja.” [A „gender mainstreaming” fogalma közelebbről,
online]5 Magába foglalja a cselekvési stratégiát, a döntéshozatalt, az információhoz való
hozzáférést, az eljárásokat és módszereket, a módszertant, az alkalmazást, valamint az
ellenőrzést és értékelést.
Ez az ideológia azonban nem csak így tör be a politikába és a társadalmi életbe, hiszen mára
már több mint 10 európai országban törvény legitimizálja a melegházasságot 6 – sőt mi több,
egyes helyeken az egyház áldását is igényelhetik frigyükre (például Németország egyes
tartományaiban evangélikus egyházi istentisztelet keretén belül mondhatják ki az igent a
bejegyzett élettársi kapcsolatban élő homoszexuális párok7) –, s hogy ne menjünk messzire: a
2015. február 7-én tartott népszavazáson Szlovákiában a házasság és gyermeknevelés
„A relativizmus legfontosabb csatatere a szexualitás… Az állattól eltérően az ember választhat, hogy uralja-e a
szexuális ösztönt, a szeretet és az élet szolgálatába állítva azt, vagy pedig hagyja, hogy az uralja őt, és csak élvezetei
kielégítésére törekedve elsiklik a szeretet és az élet mellett.” [Kuby, 2008, 61.]
5
http://www.szmum.gov.hu/main.php?folderID=16291&articleID=31969&ctag=articlelist&iid=1
6
Hollandia, Belgium, Spanyolország, Svédország, Norvégia, Portugália, Izland, Dánia, Franciaország, NagyBritannia, Luxemburg
7
Lásd: http://www.magyarkurir.hu/hirek/nemetorszag-elso-izben-kotott-homoszexualis-par-hazassagot-azevangelikus-egyhazban,
http://www.evangelisch-in-westfalen.de/presse/nachrichten/artikel/gottes-segen-fuergleichgeschlechtliche-menschen.html, http://reformata.sk/mutat/2812/
4
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témakörét érintő kérdésekben a lakosság többségnek nem volt érdeke, hogy véleményt
nyilvánítson, nem még hogy a keresztyén értékek mellett voksoljon. Ez is bizonyítja, hogy
egyre inkább bekerülnek ezek a nézetek a média közvetítésén keresztül az emberek tudatába, s
így nem meglepő, hogy a nyugati társadalmakban már meghatározzák a gyermeknevelés – az
óvodákban és iskolákban – feltételeit is. Így egyetérthetünk Peter Kreeft szavaival: „A
szexuális forradalom valószínűleg a történelem legrombolóbb forradalmának fog bizonyulni,
sokkal inkább, mint bármely politikai vagy katonai forradalom, mert nem kizárólag az életet,
hanem az élet tulajdonképpeni forrásait érinti.” [Kuby, 2008, 111-112.]
Ebben a helyzetben bizony megfontolandóak lehetnek számunkra XVI. Benedek pápa 2005.
augusztus 20-án elhangzott szavai: „Amikor abszolutizálják, ami nem abszolút, hanem relatív,
ezt úgy hívják: totalitarizmus. Ez nem felszabadítja az embert, hanem megfosztja méltóságától,
és rabszolgává teszi. Nem az ideológiák mentik meg a világot, hanem egyedül az, ha az élő
Isten felé fordulunk, aki teremtőnk, szabadságunk kezese, az igazán jó és igaz záloga. Az igazi
forradalom egyedül a gyökeres Istenhez-fordulásban áll, aki mértéke annak, hogy mi a helyes,
és egyben maga az örök szeretet. S mi más menthetne meg minket, ha nem a szeretet?” [Kuby,
2008, 11.]
4 Vissza a gyökerekhez (A bibliai nézet)
Láthattuk az imént, hogy a fent leírt ideológia hogyan hagyja figyelmen kívül a biológiában is
megfigyelhető tényeket. Ezek a tények megegyeznek a Bibliában is megtalálható
megállapításokkal, miszerint Isten az embert férfivé és nővé teremtette, így páralkotásukban
megáldotta őket és bízott rájuk feladatokat. Bár a Szentírás több módon tudósít az ember
teremtéséről, mi most maradjunk a legelső könyve legelején található teremtéstörténeteknél –
még, ha nem is tartja ezt mindenki két külön beszámolónak a világ, illetve az ember teremtését
illetően – mégpedig a Papi irat (1Móz 1,1-2,4a) és a Jahvista szerző (1Móz 2,4b-25)8
híradásánál. Ezek közül is az ember teremtését pontosabban leíró Jahvista beszámolót nézzük
meg részletesebben, kitérve a két irat közti különbségekre és szem előtt tartva, hogy mindkettő
célja hogy meglássuk, hogy Isten mindent az emberért hívott létre.
Már az első mondatnál észrevehetünk egy jelentős különbséget:
ֱֹלהים אֶ ֶָ֥רץ וְּשמָּֽי ִם׃
ִ֖ ִ ְּבהִב ְָּּֽר ָ֑אם ב ְֹּ֗יום ע ֲֹׂ֛שות י ְּהוָ֥ה א
„Mikor az ÚR Isten a földet és az eget teremtette…” (1Móz 2,4b), tehát itt az Úr neve
„אֱֹלהים
”י ְּהוָ֥ה9, vagyis a világ teremtője az az Isten, aki egyúttal Úr is mindenek felett. Ha csak
ִ֖ ִ
röviden szeretnénk összefoglalni a különbségeket a papi tudósítással szemben, a legfőbb pontok
a következőek lehetnének: itt nincs meg az a rendezettség, mint a P-ben és főleg időbeli
rendezettség – hiányzik a fokozatosság és ritmikusság. Míg a papi szerzőnél a kezdetben volt a
( ֹ֨תהוּ֙ ו ֹ֔בהוikerszó – rendetlenség és pusztaság), addig itt „még semmiféle mezei növény nem volt
a földön, és még semmiféle mezei fű nem hajtott ki, mert az ÚR Isten még nem bocsátott esőt a
földre. Ember sem volt, aki a földet művelje.” (1Móz 2,5), vagyis az ősállapot a víztől érintetlen
pusztaság. Itt „a teremtő tevékenységet az jelenti, hogy Isten megöntözi a földet, kertet létesít,
Az alábbiakban néhány helyen az általam használt irodalomban is előforduló rövidítéseket használom majd, mi
szerint a Papi tudósítást (1Móz 1,1-2,4a) „P”-vel, a jahvista tudósítást (1Móz 2,4b-25) pedig „J”-vel jelölöm.
9
A P-ben az „ֱֹלהים
ִ֑  ”אkifejezés szerepel.
8

341

II. Fiatalok EUrópában Konferencia
Pécs, 2015. november 13-14.
Sopianae Kulturális Egyesület
Konferencia kötet

embert és állatot alkot.” [Haag, 2000] Az ember teremtésére vonatkozóan viszont itt pontosabb
leírást kapunk, sőt itt találjuk meg az ember meghatározását is, még ha itt az első emberpár nem
is egyszerre, hanem külön-külön lett megteremtve, épp ezért itt kapunk választ részleteiben arra
a számunkra nagyon fontos kérdésre, hogy miért is teremtette Isten a nőt a férfi mellé, ill. a
férfit a nő mellé? A Jahvistánál találkozunk először a tilalommal és hangzik először az Úrtól
valamire az, hogy „nem jó”.
„Írói nézőpontja sokkal antropocentrikusabb, mint a P-é, elbeszélése mégis jelentős
kiegészítése és folytatása a Papi irat beszámolójának, hiszen olyan kérdéseket érint –
természetesen anélkül, hogy ez irodalmi célja lenne –, amelyekről a Papi irat nem ejtett szót.
Arra vonatkozóan ugyanis, hogy miképp viszonyul az ember a kerthez, az állatokhoz és a másik
nemhez, a J jóval többet mond el, mint amennyit a P közöl.” [Von Rad, 2000, 126.]
Nézzük meg a második teremtéstörténet alapján először a férfi, majd a nő megteremtését, az ő
viszonyukat – hogy miért is van szükségük egymásra? Egyáltalán miért van szüksége a két
nemre Istennek? Az ő egymásra utaltságukban vajon tényleg alacsonyabb rendű a nő azáltal,
hogy ő teremtetett másodikként?
ָָּֽאדם לְּנֶ ָ֥פֶש חַי ָּֽה׃
ָָּּֽ֙אדם עפר
ֹ֗ ְּהוה אֱֹל ִּ֙הים ֶאת־ה
ֹ֨ ַוי ִיצֶרּ֙ י
ָ֣
ִ֖ מִן־ה ֲאד ֹ֔מה ַוי ִפַ ָ֥ח ְּבא ִַ֖פיו נִשְּ ַמָ֣ת ַח ִיָ֑ים וַ ָּֽי ְִּהָ֥י ה
„Ekkor megformálta az ÚR Isten az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte az orrába.
Így lett az ember élő lélekké.” (1Móz 2,7)
Még nincsenek a környezet, az élettér részletei megalkotva, csupán a pára szállt fel és nedves a
föld, mégis már megjelenik az emberi élet. Pontosan megtudjuk, hogy miből is áll az ember –
porból és isteni leheletből – így teljes, egész. A formálta szó – „ – ”יצרművészi munkára utal:
ahogy a fazekas formálja az agyagból az edényt, úgy alkotta az Úr az első embert a föld
porából.10 „Merész képet használ, amennyiben a teremtő Isten itt minden távolságtartás nélkül
elmerül művében, s akár egy fazekas, annak megformálásával foglalatoskodik. A felhasznált
anyag a föld; az ember azonban csak azzal válik »élő lénnyé«, hogy Isten egészen közvetlenül
beléleheli leheletét. A 7. vers tehát pontos definíciót tartalmaz – ami igen ritka a Jahvistánál. Az
ember megteremtése itt az 1Móz 1,26 k-vel ellentétben egyrészt még személyesebb, sőt
bensőségesebb isteni cselekvésként jelenik meg, másfelől viszont észre kell vennünk, hogy az
elbeszélésben bizonyosfajta komorság is tükröződik: az ember élete kizárólag az isteni lehelet
adománya; ez azonban nem szerves része a testnek, s ha Isten bármiképp is megtagadná
illékony ajándékát, az ember visszazuhanna anyagi állapotába (Zsolt 104,29 k.; Jób 34,14k.).”
[Von Rad, 2000, 127.o.] Az ember és a föld viszonyára, ill. az ember „földiségére” utalnak az
eredeti szövegben található szavak is: „A szóösszefüggés (ʼádám = ember,ʼadámáh = föld; vö.
a latin homo és homus szavakkal, kifejezi azt, hogy az ember, mint testi lény, hozzá van kötve
a földi, az anyagi világhoz (3,19).” [Tóth, 1995, 142.] Az isteni lehelet pedig utalás, hogy az Úr
valamicskét az emberbe is helyezett abból a hatalomból, amely életre hívta a teremtettséget.
Majd megteremti az Úristen azt a környezetet, mely számunkra olyan idillien hangzik, és
odahelyezi az embert, hogy élvezze azt s a következő parancsokat teljesítse:
Ezt a kifejezést találjuk az Ézs 45,9-ban, a Jer 18,6-ban és a Róm 9,20-ban is, amelyekben egyaránt az isteni
teremtő munka van a fazekas agyagformálásának munkájához hasonlítva.
10
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„Fogta az ÚR Isten az embert, és az Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze azt. És azt
parancsolta az ÚR Isten az embernek: A kert minden fájáról egyél. De a jó és a gonosz
tudásának fájáról ne egyél, mert amely napon eszel róla, bizony meghalsz.” (1Móz 2,15-17)
Vagyis a munka kezdettől fogva hozzá tartozik az ember életéhez, ez is egy Istentől jövő
megbízatás. „A 16. versben szerepel először az Ószövetségben a sáváh szó, ami a legfontosabb
parancsot jelentő ige. Isten első, az embernek szóló parancsa az életre és halálra, a jóra és a
gonoszra vonatkozott. Isten minden későbbi parancsához hasonlóan ebben is voltak pozitív
áldások és negatív tiltások.” [Walwoord – Zuck (szerk.), 2008, 39.] Itt bizony megjelennek a
határok is: mindent szabad, de! De az a fa az isteni szuverenitás felségjoga. Vegyük észre, hogy
ez a parancs, az a tiltás még akkor hangzik el, mikor még az ember egyedül volt, ekkor még az
asszony teremtéséről nem esik szó. Csak ezután kerül sor arra az isteni megállapításra, hogy ez
így nem jó:
ָָּֽאדם ְּלב ַָ֑דו אֶ ָּֽ ֱעשֶּה־לָ֥ ו ִ֖עז ֶר ְּכנֶג ְָּּֽדו׃
ו ַֹ֨יאמֶרּ֙ י ְּהוָ֣ה אֱֹל ִֹ֔הים
ִ֖ ֹלא־טוב הֱיָ֥ות ה
ֹׂ֛
„Azután azt mondta az ÚR Isten: Nem jó az embernek egyedül lenni. Szerzek neki hozzá illő
segítőtársat.” (1Móz 2,18)
Látja Isten az ember magányosságát, azt, hogy nincs kivel mindezt a jót megosztania, és azt,
ami nem jó, Ő kijavítja. Szükség van valakire, akivel mindezt meg tudja élni, akivel sok a közös
vonásuk, de mégsem ugyanolyan, mint az első ember.
„A  ְּכנֶג ְָּּֽדוjelentése valakivel szemben; olyan, mint aki előtte van. Tehát a szó szerinti fordítás:
»És mondta Jahve Elóhim: nem jó lenni az ember(nek) egyedül. Csinálok neki segítséget, olyat,
mint a tükörképe.« Jóllehet, a vezető a férfi, de ezzel, hogy »könekdó«, nem lebecsült, hanem
egyenértékű ez a segítőtárs.”11 Hogy ez nem lekicsinylő szerep, mutatja az is, hogy a Szentírás
gyakran használja a „ ” ְּכנֶג ְָּּֽדוkifejezést a mindenható Isten jellemzésére is.12
Ezért újabb alkotómunkába fog az Úr: megteremti az összes állatot a földből, odaviszi
névadásra az ember elé – hogy ezzel is kifejezze fölöttük az uralmát –, de egyik sem volt
közülük „” ְּכנֶג ְָּּֽדו. Csak ezután következik az asszony megteremtése, de egészen másként
történik ez, mint az eddigi teremtményeknél:
ִישן ַוי ִ ַֹ֗קח ַאחַתּ֙ ִמ ַצלְּע ֹ֔תיו ַויִס ְָּ֥גר ב ִ֖שרתַ ח ְֶּתָּֽנה׃
ֹ֨ ַוי ַפל י
ָ֑ ָאדם ַוי
ִ֖ אֱֹלהים׀ תַ ְּרדמֹׂ֛ה עַל־ה
ִ֧ ִ ְּהוה
ִשה ַויְּב ֶ ִִ֖אהּ֙ אֶל־הָָּֽאדָּֽם׃
ֶ ֱֲֹלהים׀ אֶ ָּֽת־הַצלֹׂ֛ע א
ֹ֨ ַויִבֶןּ֙ י
ָ֑ ָָּֽאדם ְּלא
ִ֖ שר־ל ַ ָ֥קח מִן־ה
ִ֧ ִ ְּהוה א
וַיאמֶרּ֙ הָָּֽאדםּ֙ זָ֣את ַה ַֹ֗פעַם ֶ֚ ֶעצֶם מָּֽעֲצ ַֹ֔מי וב ִ֖שר ִמבְּש ִ ָ֑רי לְּזאתּ֙ י ִק ָ֣רא א ִֹ֔שה ִכָ֥י מ ִ ִ֖איש ל ָּֽ ֳקחה־זָּֽאת׃
ת־ָאביו ְּואֶת־ ִא ָ֑מו וְּד ַבָ֣ק ְּב ִאש ְֹּ֔תו וְּהיִ֖ ו לְּב ָ֥שר ֶאחָּֽד׃
ֶעַל־כןּ֙ ַיָּֽעֲזב־ ִֹ֔איש א
ִ֖ ִ
ָָּֽאדם ְּו ִאש ְָּ֑תו ו ְִֹּ֖לא י ִתְּ בשָּֽשו׃
ִ֖ ַו ִי ָּֽ ְּהי֤ו שְּניהֶםּ֙ עֲרו ִֹ֔מים ה
„Az ÚR Isten tehát mély álmot bocsátott az emberre, és az elaludt. Akkor kivett egyet az
oldalbordái közül, és hússal töltötte be a helyét. Az ÚR Isten azt az oldalbordát, amelyet kivett
az emberből, asszonnyá formálta, és odavitte az emberhez. Akkor ezt mondta az ember:
11
12

Elhangzott: Karasszon István: Ószövetségi exegézis előadásán a 2013/14-es tanév téli szemeszterében.
pl.: Zsolt 33,20; Zsolt 70,6; Zsolt 115,9
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Ez már csontomból való csont
és testemből való test.
Asszonyember legyen a neve,
mert emberből vétetett.
Ezért elhagyja a férfi az apját és az anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és egy testté lesznek. És
az ember és a felesége mindketten mezítelenek voltak, de nem szégyellték.” (1Móz 2,21-25)
Itt aprólékos, részletes leírás van az asszony megteremtésére vonatkozóan: megtudhatjuk a
körülményeket, a pontos alapanyagot, módot, sőt az ő fogadtatását és a következményeket is.
De ebből derül ki az az örökérvényű igazság is, hogy „az asszony a férfi partnere és kiegészítője
()עזֶר ְּכנֶג ְָּּֽדו.
ִ֖ Mindemellett a férfi számára titok marad, mert a teremtésekor mély álomban volt
()תַ ְּרדמֹׂ֛ה.” [Bándy, 2010, 50.o.] De ha jobban belegondolunk, ennek fordítva is érvényesnek kell
lennie, hiszen a nő még sehol nem volt, mikor Isten a férfit teremtette. Ebből adódik a kettejük
mássága és egy részüknek egymás előtti titokzatossága is. Viszont nem véletlen, hogy Isten épp
az ember oldalbordájából formálta meg az asszonyt, abból az alkotóeleméből, amely a szíve
mellett helyezkedik el, így is kifejezve az ő helyét.
Ugyanúgy a férfi ad nevet az asszonynak, ahogyan az állatoknak is ő adott. A névadásnál
azonban fel kell hívni a figyelmet, hogy az „ís” és az „isá” etimológiája eltér: míg az „ís” az
egyébként ritkán használt „ús” (erősnek lenni) igéből származik, addig az összes többi alak az
„anas” (jelenlévő, halandónak lenni) gyökérből származik. Ezt nevezik népi etimológiának,
mikor a két szó nem ugyanabból a gyökérből származik, de hasonlít, szinte mintha ugyanaz
lenne.13
A nőn is – mint annak a legvégső jótéteménynek a megtestesítőjén, melyben Jahve részesíteni
akarta a férfit – ugyanúgy érvényesülnek az 1Móz 2,7-ben leírtak: ugyanolyan volt a
természetük. De amit a férfi nélkülözött (a magánya nem volt jó), azt az asszony pótolta. A férfi
ezt azonnal felismerte és tökéletes társként üdvözölte őt. A csúcspont az egy testté válás volt –
a férfi és a nő teljes egysége a házasságban. Ádám és Éva lelki egységben, becsületesen, bűn
nélkül éltek. Világossá válik az is, honnan ered a nemek közti vágy ősi ereje, amely nem
csillapszik, amíg nem válik ismét „egy testté” – ezt a vágyat egyenesen a Teremtő oltotta az
emberbe. A férfi és a nő nemüknél fogva létező összetartozását ezzel a teremtésben
megmutatkozó legfőbb csodává és titokká avatja. [Vö. Walwoord – Zuck (szerk.), 2008 és Von
Rad, 2000] Így válnak érthetővé Illyés Gyula szép szavai a férfi-női kapcsolatot illetően:
„Nélküled / mint az olló egy fele / – van árvább ennél? – / suta a sorsom, hogy vágjak vele?”
(Nélküled)
Kettejük kapcsolatát meghatározva pedig nézzük meg a P meghatározását: „Megáldotta őket
Isten, és ezt mondta nekik: Szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok
uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön csúszó-mászó
mindenféle állaton.” (1Móz 1,28) Dr. Pálhegyi Ferenc mikor a házasság célját írja le ismert
házasságról szóló könyvében, akkor ezek alapján a következő három pontban foglalja össze:
hogy szaporodjunk, hogy uralkodjunk és képviselni Istent! Az Ő megbízásából, az Ő nevében
13

Elhangzott: Karasszon István: Ószövetségi exegézis előadásán a 2013/14-es tanév téli szemeszterében.
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kell uralkodni és nem feledve, hogy a biológiai szaporodással együtt az istenfélelmet kell
terjeszteni a földön, mindeközben is a „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes
lelkedből és teljes erődből.” (5Móz 6,5) parancsolatot teljesíteni.
5 Összefoglaló
Láthattuk tehát, hogy mi az, amit a mai társadalom hirdet és elvár: a teljes szabadság a
legbensőbb szférában, vagyis a szexualitásban is – mindegy mit teszel, csupán élj a vágyaid
szerint, sőt, ma már divat ám a homoszexualitás is! Az pedig, hogy te épp milyen biológiai
adottságokkal születtél, nem számít, a te kezedben a döntés! Te döntheted el, hogyan, milyen
nemben szeretnéd élni az életedet. Ehhez pedig biztosítani kell a feltételeket. Egyenlő módon
kell ezt megélnünk, ha akár a férfi-férfi „páros” gyermeket szeretne nevelni, nekik is
biztosítanunk kell ezt a lehetőséget. Hová vezethet mindez? Mi lesz velünk, ha a
szeretetkapcsolatok legkisebb egységeit, vagyis a családokat bolygatjuk meg? Nem
feledkezünk meg ilyenkor arról a biológiai tényről, hogy így az élet továbbadásának csodálatos
lehetőségét veszélyeztetjük? Tényleg megtehetjük, hogy a szabadság jegyében felemelünk, és
figyelmen kívül hagyunk minden korlátot? Ezek a kérdések azok, amelyek a gender-ideológia
olvasása és mindennapjainkban érzett hatása során nem hagyhatják nyugodni az embert. E
munka során nem is volt célom ezek megválaszolása, csupán az ideológia és ezen forradalom
bemutatása és ha ezek a kérdések egyáltalán az emberben megfogalmazódnak, már az egy
hatalmas lépés lehet a változtatás útján.
Tudjuk jól, hogy ha egy hídon szeretnénk átkelni, az azon lévő korlátok nem azért állnak ott,
hogy bennünket a szép kilátásban akadályozzanak, hanem hogy alkalom adtán megvédjenek.
Ha életünkre ilyen hídként nézzük, így kell tekintenünk az Isten által számunkra kijelentett
korlátokra, melyeknek köszönhetően e keresztyén Európa közössége fennmaradhatott és
jövendőt remélhet. Így kell elsősorban elfogadnia az ember teremtett mivoltát, s az Istennel
való szeretetközösségben megélnie az általa adatott férfi és női szerepeket. Nincs tehát
választási lehetőség! Erre szerettem volna rámutatni a fent idézett és pontosabban vizsgált
Igerészek kapcsán. Viszont van az embernek olyan Istentől adatott szabadsága, melynek helyes
megélése által az Ő gazdag áldásaiban részesülhet minden ember, minden közösség. Erre
segítse el a Mindenható Úr az Európai Uniót is!
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Veres Anita
Tudományos segédmunkatárs, doktorjelölt, MTA-PE Regionális Innovációs és Fejlődéstani
Hálózati Kutatócsoport, Veszprém, email: anitaveres@yahoo.com
Nagy Andrea Magda
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Absztrakt
Az európai integráció egyik tudományos célkitűzése az Európai Uniós (EU) tagországok
egymás közötti, illetve a csatlakozásra váró országokkal közös tudományos együttműködések
támogatása. Tanulmányunkban az együttműködés mérésére a társszerzőség mellett azt az esetet
is kapcsolatnak minősítettük, amely során egy szerző több országhoz kapcsolódó affiliációt
adott meg.
Társszerzőséggel kapcsolatos tudományos együttműködéseket vizsgálták többek között
Glänzel, Schubert és Czerwon az 1999-es tanulmányukban. A nemzetközi
társszerzőség/együttműködés átlagban nagyobb hivatkozásszámú publikációt eredményez,
mint a nemzeti társszerzőség/együttműködés [Glänzel, 2001]. A nemzetközi együttműködések
mind a fejlett, mind a fejlődő ország intézményeinek és kutatóinak hasznosak lehetnek. A
fejlődő országok esetében ez lehet az egyik módja a nemzetközi tudományos hálózatba való
csatlakozásnak [pl. Russell, 1995; Bordons, 1996; Vogel, 1997; Basu – Kumar, 2000]. A
fejlettebb partner pedig az együttműködés révén ellensúlyozni tudja a saját fiatal kutatóinak
csökkenő számát. [Zhou – Lv, 2015]
Kutatásunk középpontjában a magyar és az EU csatlakozás előtt álló országok (Törökország,
Szerbia, Albánia, Montenegró és Macedónia) felsőoktatási intézményeinek publikációs
vizsgálata állt a Web of Science adatbázis felhasználásával a 2004 és 2014 közötti időszakra
vonatkozóan. Általánosan megállapítható, hogy a vizsgált országok esetében a legtöbb közös
publikáció az élet- és a természettudományok területén született. A közös publikációkban
részvevő intézmények az adott ország összes felsőoktatási intézményeinek 10-20%-át teszik ki.
Ezek az intézmények adják a vizsgált országok publikációs kapcsolatainak több mint 80%-át.
Vizsgálatunk második felében leíró statisztikai elemzéseket (Spearman és Kendall
rangkorrelációs vizsgálatok) végeztünk a magyar, illetve az EU-s csatlakozás előtt álló
országok felsőoktatási intézményeinek nemzetközi felsőoktatási rangsorokban elfoglalt helye
és az együttműködéseinek száma alapján felállított kapcsolati rangsorok között.
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Az elemzett publikációs teljesítmények növekvő tendenciája ellenére megállapítható, hogy a
vizsgált országok nemzetközi tudományos együttműködéseinek száma alacsony. Célszerű
lenne ezeknek a kapcsolatoknak a támogatására és fejlesztésére nagyobb gazdaságpolitikai
hangsúlyt fektetni, hiszen a régió versenyképességének növelésében való aktív részvétel
stratégiai fontosságú Magyarország számára.
Kulcsszavak: felsőoktatás, nemzetközi együttműködések, publikációk, rangsorok
1 Bevezetés
1.1 Az Európai Uniós csatlakozásra váró országok státusza, főbb gazdasági és
versenyképességi mutatói
Az EU-s csatlakozásra váró országok közül Törökország a legrégebben tagjelölt.1987 óta jelölt
státuszban van, de mivel számos tagországban jelentős ellenállás van a tagságával szemben,
jelenleg nincs konkrét becslés a csatlakozás időpontjára. Macedónia 2005 decembere óta az EU
hivatalos tagjelöltje, azonban a csatlakozási tárgyalások elindítását a Görögországgal való
rendezetlen viszonya (elsősorban az ország neve miatti vita) okán az utóbbi ország blokkolja,
amihez 2012 decemberében Bulgária is csatlakozott. Montenegró 2010, Szerbia 2012, Albánia
2014 óta van tagjelölti státuszban. [EU, 2014]

1. ábra: Az EU-s csatlakozás előtt álló országok
Forrás: Európai Bizottság14 [2015]
14

Európai Unió országai: http://europa.eu/about-eu/countries/index_hu.htm
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Az elemzésben szereplő országokról elmondható, hogy gazdasági és versenyképességi hátterük
igen eltérő. Magyarország egy főre vetített GDP-je a legmagasabb ($24 900), míg Albánia egy
főre vetített GDP-je a legalacsonyabb ($11 400). A vizsgált országok népesség szempontjából
is nagyon különbözőek. Törökország a legnépesebb több mint 79 millió lakossal, Montenegró
lakossága viszont nem éri el a 700 ezer főt.
A Világgazdasági Fórum (WEF) Globális Versenyképességi Jelentése (GCI) alapján, az
általunk vizsgált országok közül Törökország a legversenyképesebb (50. hely), Szerbia pedig a
legkevésbé versenyképes (74. hely). Ezzel szemben a felsőoktatási rangsorhelyezéseket nézve
azt láthatjuk, hogy két csoportra oszthatjuk a vizsgált országokat. Az egyik csoportban szerepel
Magyarország, Törökország és Montenegró közel azonos felsőoktatási versenyképességi
rangsorértékkel (50, 51 és 52). Szerbia, Macedónia és Albánia ugyanezen mutató
figyelembevétele mellett egy kevésbé versenyképes csoportot alkot (60, 71 és 74 rangsorérték).

GDP per fő15
(2014 becslés, $)

Népesség
WEF GCI16
WEF GCI
(2015. július,
(2014-15)
(2014-15)
becslés, fő)
Versenyképesség Felsőoktatás
60
52
Magyarország
24 900
9 897 541
45
50
Törökország
19 600
79 414 269
94
74
Szerbia
13 300
7 176 194
97
60
Albánia
11 400
3 029 278
67
51
Montenegró
15 000
647 073
63
71
Macedónia
13 300
2 096 015
8. táblázat: Vizsgált országok gazdasági és versenyképességi háttere
Forrás: CIA – The World Factbook, WEF – GCI (2014-15), saját szerkesztés
1.2 A vizsgált országok tudományos együttműködési megállapodásai - dióhéjban
Az EU Bizottsága 2014-ben teljes hozzáférést adott a csatlakozásra váró országok számára az
új, hét éves időszakra szóló Horizon2020 elnevezésű Kutatási és Innovációs Keretprogramhoz
[EC, 2014]. Ehhez kapcsolódóan újabb tudományos és technológiai együttműködési
megállapodások (TéT) születtek Magyarország és a térség országai között. Törökország és
Magyarország között már a 2003-as évtől, illetve Szerbia és Magyarország között már 2005 óta
működik ilyen típusú kooperáció, amelynek célja a kutatási/fejlesztési projektek, illetve a
nemzetközi kutatócserék támogatása. A legújabb TéT együttműködési programot 2015-ben
Montenegróval17 közösen indították el.
15

CIA The World Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/hu.html
WEF-GCI (World Economic Forum, Global Competitiveness Index) a Világgazdasági Fórum a Globális
Versenyképességi Jelentését 1979 óta évente, egyre több ország gazdasági és versenyképességi mutatóinak
elemzésével publikálja. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf
17
Magyar és
montenegrói tudományos és technológiai együttműködési
megállapodások:
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2015/magyar-montenegroi-tet/magyar-montenegroi
16
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Magyarország és a Török Köztársaság közötti barátsági és együttműködési szerződést [Magyar
Közlöny, 2015] 2015-ben hirdették ki, amelynek az egyik fő célja a tudományos kapcsolatok
további mélyítése volt. Együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá 2012-ben Albánia és
Magyarország az oktatási és tudományos kapcsolatok fejlesztéséről, bővítéséről [MTI, 2012].
2 Tudományos együttműködések vizsgálata
2.1 Szakirodalom bemutatása, nemzetközi társszerzőség és affiliáció
Számos tanulmány rámutatott arra, hogy a nemzetközi társszerzőség/együttműködés átlagban
nagyobb
hivatkozásszámú
publikációt
eredményez,
mint
a
nemzeti
társszerzőség/együttműködés [Glänzel, 2001]. A nemzetközi együttműködések mindkét partner
számára hasznosak lehetnek [Bordons et al., 1996; Basu és Kumar, 2000]. Különösen igaz a
fejlődő országok esetében, hiszen ez lehet a nemzetközi tudományos hálózatba való csatlakozás
egyik lehetséges módja [Russell, 1995; Vogel, 1997]. A fejlett országok esetében ugyancsak
előnyökkel jár egy ilyen partnerkapcsolat. Zhou és Lv [2015] tanulmányukban a német és a
kínai tudományos együttműködéseket vizsgálva arra a megállapításra jutott, hogy a fejlettebb
partner az együttműködés révén ellensúlyozni tudja fiatal kutatóinak csökkenő számát.
Garousi [2015] tanulmányában a tudományos együttműködések mérésére a software mérnöki
tudományok területén publikáló legaktívabb török egyetemek publikációs adatait használta fel.
Törökország nemzetközi tudományos és technológiai együttműködéseinek tanulmányozására
használta Sarwar és Hassan [2015] cikkében a tudománymetriai, illetve a tudományos
termelékenység mutatókat. Schubert és Braun [1986] a társszerzőségi indexet alkalmazta a
tudományos együttműködések elemzésére.
Sambunjak et al. [2008] Magyarország, Szlovénia, Horvátország, Szerbia és Montenegró 19922003 közötti tudományos teljesítményét vizsgálta. Rámutatott arra, hogy a magyar
folyóiratoknak erős a nemzetközi orientáltsága. Szerbia és Montenegró esetében megállapította,
hogy gyenge teljesítményük elsősorban a háború következménye, ugyanakkor más tényezők is
befolyásolhatták a rossz teljesítményt, hiszen például Horvátország esetében a tudományos
teljesítmény nőtt a háború alatt.
Babić et al. [2015] 13 dél-kelet- európai18 ország tudományos teljesítményét vizsgálta 20052010 között. A szerzők a tudományos teljesítmény alapján három csoportot alkottak. Az
általunk vizsgált országok közül Albániát, Macedóniát és Montenegrót az alacsony tudományos
teljesítményű országok közé sorolták. A tanulmány szerint közepes teljesítménnyel két ország
rendelkezik, Szerbia és Törökország, míg Magyarországot a régió legjobban teljesítő országai
között tartják számon.

Babić, D., Kutlača, Đ., Živković, L., Štrvac, D. és Semenčenko, D. [2015] a következő országokat sorolták a
dél-kelet- európai országok csoportjába: Albánia, Ausztria, Bosznia Hercegovina, Macedónia, Bulgária,
Görögország, Horvátország, Magyarország, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovénia és Törökország.
18
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3 Módszertan bemutatása – elemzések
3.1 A kutatás lépései és módszertanának ismertetése
Kutatásunk középpontjában a magyar és az EU-s csatlakozás előtt álló országok felsőoktatási
intézményei közötti publikációs együttműködések vizsgálata áll a 2004 és 2014 időszakban. Az
elemzésben a Web of Science adatbázisban elérhető publikációs adatokat használtuk fel.
Vizsgálatunk első felében a publikációs adatok felhasználásával saját szerkesztésű adatbázist
hoztunk létre.
A kutatást két területre bontottuk. Egyrészt azokat a publikációkat vettük figyelembe,
amelyekben Magyarország valamely felsőoktatási intézménye szerepelt, attól függetlenül, hogy
az EU-s csatlakozásra váró országok esetében milyen típusú intézmény vett részt a közös
publikációkban. Másrészt azokat a publikációkat vizsgáltuk, amelyekben az EU csatlakozásra
váró országok valamely felsőoktatási intézménye szerepelt közös publikációban bármely
magyarországi intézménnyel.
Vizsgálatunk további részében leíró statisztikai elemzéseket (Spearman és Kendall
rangkorrelációs vizsgálatok) végeztünk a felsőoktatási intézmények együttműködéseinek
száma alapján felállított országspecifikus sajátszerkesztésű rangsor és az adott intézmény 2015ös University Web Ranking19 rangsorában elfoglalt helye alapján.
3.2

Elemzések

Kutatásunk első felében a magyar és török tudományos kapcsolatokat 20 vizsgáltuk. A 2004 –
2014-es időszakban összesen 1547 publikáció született, amely a két ország együttműködése
révén jött létre. Az adatbázisban elérhető publikációk közül csak azokat vettük figyelembe,
amelyekben legalább az egyik ország részéről felsőoktatási intézmény is szerepelt
szerzőtársként.

2. ábra. Magyarország – Törökország közös publikációinak száma [2004 – 2014]
Forrás: Web of Science adatbázis [2004 – 2014] alapján, saját szerkesztés
19

University Web Ranking: http://www.4icu.org/Europe/
Kapcsolat alatt azt értjük, hogy egy adott publikációban az affiliációknál szerepel magyar és török (illetve a
tanulmány további részében szerb, albán, macedón és montenegrói) intézmény. Külön kapcsolatoknak tekintjük
azokat az eseteket, amelyeknél egy adott publikációban, egy adott országnak két vagy több felsőoktatási
intézménye is szerepel az affiliációk között.
20
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A vizsgált időszak elején, 2004-ben, összesen 31 publikáció született a két ország
együttműködésével/közreműködésével. 2008 óta a közös publikációs teljesítmény
folyamatosan emelkedő tendenciát mutat, amely 2012-ben érte el az eddigi legnagyobb értéket
(333 publikáció). A vizsgált időszak végén, 2014-ben, összesen 293 publikáció született. A
török-magyar tudományos kapcsolatok erősödése várhatóan hatással lesz az elkövetkezendő
évek publikációs teljesítményére.

3. ábra. Földrajzi eloszlás – Magyarország felsőoktatási intézményei török
intézményekkel közös publikációkban [2004 – 2014, összesített adatok]
Forrás: Web of Science adatbázis alapján [2004 – 2014], saját szerkesztés
A University Web Ranking 2015-ös rangsorában 45 magyar felsőoktatási intézmény szerepel,
amelyek közül 18 publikált közösen török intézménnyel. A Szegedi Egyetem és a Semmelweis
Egyetem volt az a két intézmény, amelyeknek az összes vizsgált évben volt török intézménnyel
közös publikációja. A Debreceni Egyetem szerepelt a legtöbbször török intézménnyel közös
publikációban [2. ábra].
Erős a földrajzi koncentráció a török-magyar kapcsolatok esetében, hiszen Magyarország
oldaláról 5 felsőoktatási intézmény adja a közös kapcsolatok 87,07%-át, illetve 10-nél kevesebb
intézmény a kapcsolatok több mint felét.
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Correlations
Kendall's tau_b
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HURangsor

HUFINTEZ
,543**
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.
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,692**
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18
1,000
.
18

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
HUFINTEZ Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Spearman's rho
HURangsor Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
HUFINTEZ Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
2. táblázat. Korreláció vizsgálata a University Web Ranking 2015-ös felsőoktatási és a
saját szerkesztésű összesített kapcsolati rangsor között – Magyarország
Forrás: University Web Ranking [2015], Web of Science [2004 – 2014], SPSS program
felhasználásával, saját készítésű adatbázis alapján

Elemzésünk első felében azt vizsgáltuk, hogy Magyarország esetében van-e, illetve, hogyha
van milyen erősségű a korreláció az általunk készített összesített kapcsolati rangsor 21 és a
University Web Ranking 2015-ös felsőoktatási rangsora között. Ehhez a Spearman és Kendall
féle rangkorrelációs statisztikai elemzéseket végeztük el. A kapott korrelációs koefficiensek
5%-os szintnél szignifikáns értéket mutattak, a kapcsolat erőssége közepesen erős pozitív. Ez
azt jelenti, hogy egy adott felsőoktatási intézmény a nemzetközi felsőoktatási rangsorban
elfoglalt pozíciójához hasonló helyet foglal el a publikációs teljesítmények alapján felállított
rangsorban is [2. táblázat].
Kutatásunk folytatásaként megvizsgáltuk, hogy melyek azok a Törökországi felsőoktatási
intézmények, amelyek a vizsgált időszak alatt magyar intézményekkel közösen publikáltak. A
University Web Ranking 2015-ös rangsorában 147 törökországi felsőoktatási intézmény
szerepel, amelyből a vizsgált időszakban összesen 90 török egyetem publikált közösen magyar
intézménnyel. Ezek közül az Akdeniz University, Ankara University, Ege University, Istanbul
University és az Istanbul Teknik University volt az az öt egyetem, amelynek az összes vizsgált
évben volt magyar intézménnyel közös publikációja [4. ábra].

Magyarország összesített kapcsolati rangsorának alapját a 2004-2014 közötti időszak összes olyan
publikációinak száma adta, amelyben magyar felsőoktatási intézmény szerepelt közös publikációban valamely
török intézménnyel.
21
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4. ábra. Földrajzi eloszlás – Törökország felsőoktatási intézményei magyar
intézményekkel közös publikációkban [2004 – 2014, összesített adatok]
Forrás: Web of Science adatbázis alapján [2004 – 2014], saját szerkesztés
A Bogazici University szerepelt a legtöbbször magyar intézménnyel közös publikációban. A
kapcsolatok 93,65%-át 25 felsőoktatási intézmény adja. Hasonlóan a magyar felsőoktatási
intézményeknél tapasztaltaknál, szintén erős a földrajzi koncentráció, néhány török
felsőoktatási intézmény adja a közös publikációk jelentős részét.
Correlations
Kendall's
tau_b

TRRangsor
1,000
.
90
,262**
,001
82
1,000
.
90
,358**
,001
82

TRRangsor

TRFINTEZ
,262**
,001
82
1,000
.
82
,358**
,001
82
1,000
.
82

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
TRFINTEZ Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
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N
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
3. táblázat. Korreláció vizsgálata University Web Ranking 2015-ös felsőoktatási és a
saját szerkesztésű összesített kapcsolati rangsor között – Törökország
Forrás: University Web Ranking [2015], Web of Science [2004 – 2014], SPSS program
felhasználásával, saját készítésű adatbázis alapján.
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Megvizsgáltuk továbbá, hogy Törökország esetében van-e, illetve, hogyha van, milyen
erősségű a korreláció az általunk készített összesített kapcsolati rangsor22 és a University Web
Ranking 2015-ös felsőoktatási rangsora között. Ehhez a Spearman és Kendall féle
rangkorrelációs statisztikai elemzéseket végeztük el. A kapott korrelációs koefficiensek 5%-os
szintnél szignifikáns értéket mutattak, a kapcsolat erőssége a Kendall és Spearman-féle
rangkorrelációs vizsgálat szerint közepesen erős pozitív. Az így kapott korrelációs együtthatók
kisebbek, mint a magyarországi felsőoktatási intézmények esetében. Ennek egyik oka lehet az
eltérő mintaszám, ugyanakkor ez azt is jelentheti, hogy a török felsőoktatási intézmények a
nemzetközi felsőoktatási, illetve a publikációs teljesítmények alapján felállított rangsorban
elfoglalt pozíciói között gyengébb a kapcsolat.

5. ábra: Magyarország – Szerbia közös publikációk száma [2004 – 2014]
Földrajzi eloszlás – Magyarország és Szerbia felsőoktatási intézményei és a
másik ország bármely intézménye között
Forrás: Web of Science adatbázis alapján [2004 – 2014], saját szerkesztés
Szerbia és Magyarország közös publikációinak száma az általunk vizsgált időszak elején, 2004ben 3 volt. A nemzetközi kapcsolatok erősödése 2010-től észlelhető a két ország publikációs
teljesítményében. 2014-ben a közös publikációk száma 283 volt, ami egy átlagos
teljesítményként értékelhető a 2012-2014-es időszakra vonatkozóan [5. ábra].
A University Web Ranking 2015-ös rangsorában 15 szerb felsőoktatási intézmény szerepel,
amelyből a vizsgált időszakban összesen 7 publikált közösen magyar intézménnyel. Szerbia
esetében kimagaslóan sok publikáció csupán egy felsőoktatási intézményhez köthető. A magyar
intézményekkel közös kapcsolatok 83,58%-át a University of Belgrade adja. A szerb-magyar
kapcsolatok esetében is elmondható, hogy erős a földrajzi koncentráció, 2 felsőoktatási
intézmény adja a közös publikációk jelentős részét.
A legtöbb kapcsolat, magyarországi felsőoktatási intézmények felől, a Debreceni Egyetemről
indult ki a 2004-2014-es időszakban. A második legaktívabb magyar felsőoktatási intézmény
az Eötvös Lóránd Tudományegyetem. Magyarország esetében elmondható, hogy ez a két
intézmény adja a közös kapcsolatok 73,69%-át, illetve összesen 16 felsőoktatási intézmény
Törökország összesített kapcsolati rangsorának alapját a 2004-2014 közötti időszak összes olyan publikációinak
száma adta, amelyben török felsőoktatási intézmény szerepelt közös publikációban valamely magyar
intézménnyel.
22
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alakított ki olyan tudományos kapcsolatot szerbiai intézménnyel, amelynek eredménye
nemzetközi publikáció lett [5. ábra].

Correlations
SRFINTEZ
SRRANGSOR
Correlation Coefficient
1,000
,733*
Sig. (2-tailed)
.
,039
N
7
6
SRRANGSOR Correlation Coefficient
,733*
1,000
Sig. (2-tailed)
,039
.
N
6
6
Correlation Coefficient
1,000
,886*
Spearman's SRFINTEZ
rho
Sig. (2-tailed)
.
,019
N
7
6
*
SRRANGSOR Correlation Coefficient
,886
1,000
Sig. (2-tailed)
,019
.
N
6
6
*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
4. táblázat: Korreláció vizsgálata University Web Ranking 2015-ös felsőoktatási és a
saját szerkesztésű összesített kapcsolati rangsor között – Szerbia
Forrás: University Web Ranking [2015], Web of Science [2004 – 2014], SPSS program
felhasználásával, saját készítésű adatbázis alapján.
Kendall's
tau_b

SRFINTEZ

Az általunk összeállított kapcsolati rangsor és a University Web Ranking 2015-ös rangsora
között Szerbia esetében erős pozitív a korreláció. Az alacsony mintaszám miatt azonban
elképzelhető, hogy a kapcsolat erőssége felülbecsült [4. táblázat].
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Correlations
HUFINTEZ
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,615*
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Correlation Coefficient
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N
HURANGSOR Correlation Coefficient
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N
Correlation Coefficient
Spearman's HUFINTEZ
rho
Sig. (2-tailed)
N
HURANGSOR Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
5. táblázat. Korreláció vizsgálata University Web Ranking 2015-ös felsőoktatási és a
saját szerkesztésű összesített kapcsolati rangsor között – Magyarország
Forrás: University Web Ranking [2015], Web of Science [2004 – 2014], SPSS program
felhasználásával, saját készítésű adatbázis alapján.
Kendall's
tau_b

HUFINTEZ

HURANGSOR
,447*
,017
16
1,000
.
16
,615*
,011
16
1,000
.
16

A magyar felsőoktatási intézmények esetében is megvizsgáltuk, hogy van-e korreláció a
University Web Ranking és az általunk összeállított kapcsolati rangsor között. A Spearman és
Kendall-féle koefficiensek közepesen erős pozitív kapcsolatot mutattak, azaz azok a magyar
felsőoktatási intézmények, amelyek a nemzetközi rangsorban jobb helyezést értek el, nagyobb
valószínűséggel vesznek részt szerb intézményekkel közös publikációkban [5. táblázat].
Kutatásunk folytatásaként elemeztük Albánia, Montenegró és Macedónia, valamint
Magyarország között létrejött tudományos együttműködéseket a 2004-2014 időszakra
vonatkozóan. Összefoglaló ábrákat készítettünk a vizsgált országok és Magyarország közös
publikációnak alakulásáról, illetve koordinátarendszerben ábrázoltuk azokat a felsőoktatási
intézményeket, amelyek ezekben az együttműködésekben részt vettek. Általánosan
megállapítható, hogy az ilyen típusú tudományos kapcsolatok szintje alacsony. Jelentős
változás nem tapasztalható az elemzett időszakra vonatkozóan, az országok közötti átlagos
publikációk száma éves szinten ötnél kevesebb. Ez alól Macedónia kivétel a 2014-es
publikációs teljesítményével. Az adott évben 23 publikáció született a magyar-macedón
felsőoktatási intézmények együttműködésével [6. ábra].
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6. ábra: Magyarország – Albánia, Magyarország – Montenegró, Magyarország –
Macedónia közös publikációinak a száma [2004 – 2014]
Forrás: Web of Science adatbázis alapján [2004 – 2014], saját szerkesztés.
A 7. ábrán az albán, macedón és montenegrói felsőoktatási intézmények és a magyar
intézmények közötti tudományos kapcsolatok számát ábrázoltuk. Feltüntettük továbbá azokat
a magyar felsőoktatási intézményeket, amelyeknek a három csatlakozásra váró országok
bármely intézményével közös publikációja született a vizsgált időszakban.

7. ábra: Földrajzi eloszlás – Magyarország, Albánia, Montenegró és Macedónia
[2004 – 2014, összesített adatok]
Forrás: Web of Science adatbázis alapján [2004 – 2014], saját szerkesztés.
Megállapítható, hogy Albánia, Montenegró és Macedónia esetében néhány felsőoktatási
intézményhez kapcsolható a magyar intézményekkel közös publikációknak több mint 90%-a.
Ez egy erős földrajzi koncentrációra utal. Albánia, Macedónia és Montenegró esetében a
tudományos kapcsolatok leíró statisztikai vizsgálata a rendelkezésre álló publikációk csekély
száma miatt nem eredményez értékelhető adatokat.
Magyarország esetében a koncentráció kisebb, habár az összes csatlakozásra váró országgal
megjelent közös publikációban csak három felsőoktatási intézmény (Szegedi
Tudományegyetem, Semmelweis Egyetem, Eötvös Lóránd Tudományegyetem) szerepel. Ezek
főként az élet- és természettudományok területén tevékenykednek, azaz a fentebb ismertetett
publikációk többsége erről a két tudományterületről származik.
A magyarországi felsőoktatási intézmények publikációs teljesítménye alapvetően nyugati
partnerországokkal közös publikációkat jelent, de a kutatásunkból is látszik, hogy vannak olyan
tudományos együttműködések, amelyek a fejlődő országok felé irányulnak. Az Európai Uniós
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Horizon2020 Kutatási és Innovációs Keretprogramhoz való csatlakozás a 2014-2020 közötti
időszakban elősegítheti az EU-s és a csatlakozásra váró országok közötti tudományos
együttműködések elmélyítését.
4 Összefoglalás
Általánosan megállapítható, hogy a vizsgált országok esetében a legtöbb közös publikáció az
élet- és a természettudományok területén született. A közös publikációkban részvevő
intézmények az adott ország összes felsőoktatási intézményeinek 10-20%-át teszik ki. Ezek az
intézmények adják a vizsgált publikációs kapcsolatoknak több mint 80%-át.
Magyarország és Törökország közös publikációinak száma növekedett a leginkább a vizsgált
időszakban. Az elemzett publikációs tevékenységek növekvő tendenciája ellenére
megállapítható, hogy a vizsgált országok nemzetközi tudományos együttműködéseinek száma
alacsony. Célszerű lenne ezeknek a kapcsolatoknak a támogatására és fejlesztésére nagyobb
gazdaságpolitikai hangsúlyt fektetni, hiszen a régió versenyképességének növelésében való
aktív részvétel stratégiai fontosságú Magyarországnak. Albánia, Macedónia, Montenegró,
Szerbia és Törökország számára az ilyen jellegű együttműködések elősegíthetik az EU
integrációs törekvéseket.
A vizsgált országok az új hét éves időszakra szóló Horizon2020 elnevezésű Kutatási és
Innovációs Keretprogramhoz 2014-ben csatlakoztak. Várhatóan ennek a közös publikációs
teljesítmények alakulására lesz pozitív hozadéka. A további kutatás részét képezi az intézményi
szintű kapcsolatok hálózatának feltérképezése.
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Abstract
In my article, I examine the crisis management of three countries: the Former Yugoslav
Republic of Macedonia, Serbia and Croatia. My research is based on the hypothesis that these
countries protecting their national interests could only use the tool of burden-shifting as a
rational choice to manage the refugee crisis of 2015. Despite the widespread rhetorical
accusations about the violation of the principle of solidarity, the affected countries facing the
prisoner’s dilemma could eventually cooperate. In my research I use qualitative methods,
examining the legal and political aspects of the crisis management in the selected countries.
Due to the fact that not many studies are available regarding the issue at the moment, my
research mostly relies on primary sources.
Keywords: European Migrant Crisis, Western Balkans, Common European Asylum Policy

1 Introduction
2015 saw a new chapter in the development of irregular migration
1
to the European Union. As a result of the Syrian Civil War with no end in sight, a massive
migration of Syrians and other nationalities to Europe evolved. According to International
Organisation for Migration, approximately 850 000 people crossed during the year from Turkey
to Greece via boats and then continued their journey on the Balkan Peninsula to reach their
primary destinations, Germany and Sweden.2
The Western Balkan countries became important transit states in this movement of asylumseekers and migrants. Arriving from Greece, the migrants first have to enter Macedonia then

I use the words „migrant”, „asylum-seeker” and „refugee” to name the people parttaking in the migration, despite
their different meaning and symbolism.
2
IOM Press Release, 08.01.2016
Source: http://www.iom.int/news/iom-counts-latest-mediterranean-arrivals-2016-german-2015-asylum-statistics,
(retrieved 2016-01-20)
1
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cross to Serbia. Since Hungary in September erected a fence on her border shared with Serbia,
the migrants’ route includes Croatia and Slovenia as well.
The leeways of the aforementioned countries were extremely limited: as countries without
proper asylum systems, even coping with the basic needs of the growing number of migrants
turned out to be hard to achieve. However, it was clear that basically no migrant had the desire
to seek asylum in the region. The best solution was obviously to provide the means of fast
movement for the migrants, and helping them to leave the territory as soon as possible. This
policy of burden-shifting nevertheless risked tensions with the concerned neighbours. I will
examine the crisis management of three countries: the Former Yugoslav Republic of
Macedonia,3 Serbia and Croatia.
2 Refugees in the Balkans
Gaining independence after the violent disengagement of Yugoslavia, the aforementioned
countries are not unfamiliar with refugees. Croatia and Serbia housed hundreds of thousands
refugees and internally displaced persons between 1991 and 1995, mostly the members of their
ethnic brethren. Many of them could not return to their original homes and permanently stayed,
fully integrated to the societies of the receiving states. The experience of war, persecution and
violence between ethnic groups still has a lingering effect on the societies of the two counties,
especially among the population of former refugees.4
Macedonia, which in essence stayed out of the Yugoslav crisis, accepted approximately
350.0005 Albanians fleeing from Kosovo in 1999. The enormous number of refugees heavily
burdened the small country’s economy and caused internal tensions. Fortunately, with the help
of the international community, Macedonia could cope with the situation and the vast majority6
of the refugees could return to Kosovo in a year time.7
As the region stabilized during the first decade of this century, the issue of refugees became
less and less relevant. Although an important route of the irregular migrants crossed the Western
Balkans, the migration was mostly coordinated by people smugglers with limited state
interference. The concerned states were signatories of the 1951 Refugee Convention, but as
transit countries, none of them had to create any significant asylum system.8 Croatia’s case
became different due to the country’s accession to the European Union in 2013. With
obligations of higher protection, Croatia has to apply the regulations of the Common European
Asylum System. However, the country is still not part of the Schengen Area.9
From now on, I use the country’s not unanimously accepted name.
Horváth-Hajdú (2010) 138-141.
5
The exact numbers of the refugees are still disputed.
6
Nevertheless, the Albanian refugee crisis had lasting effects, as many Macedonians think that the Albanian
minority population in the country grew significantly due to the refugees who stayed.
7
Greenhill (2010) 325.
8
Macedonia
ratified
the
Treaty
in
1994,
Serbia
in
2001,
Croatia
in
1992.
Source: http://www.unhcr.org/3b73b0d63.html, (retrieved 2016-01-12)
9
European
Commision
Memo,
Brussels,
28
June
2013
Source: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-629_en.html, (retrieved 2015-12-01)
3
4
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When the European migrant crisis of 2015 evolved, the countries of the Western Balkans had
to choose between a rock and a hard place. Unable and unwilling to contain or host the passing
asylum-seekers, all three states were forced to enable their fast travel, avoiding harsh treatment.
3 The phenomenon of burden-shifting
To place the crisis into political and legal context, we have to take a closer look at the framework
of the asylum system in the European Union. As a result of the introduction of the Area of
Freedom, Security and Justice by the Amsterdam Treaty in 1999, the European Union was able
to create its own Common European Asylum Policy (CEAS). It aims to provide the same
minimum standards, qualification procedures and reception conditions of international
protection under the Geneva Convention for all entering asylum-seekers in every EU member
state.10 The CEAS also includes the Dublin Regulation which defines the duty of examining the
case of every particular asylum-seeker between the member states. However, to achieve the
aims of the CEAS, the EU basically just provides legal obligations, whilst the implementation
is the responsibility of the member states.11
According to the Dublin Regulation, the asylum-seekers reaching the European Union have to
apply under ordinary circumstances in the first country of arrival.12 As a direct consequence,
the burdens of some southern member states (Greece and Italy are the most effected) are much
higher due to basic geopolitical reasons.13 In the case of the migrant crisis of 2015, this would
have meant that Greece should have examined the vast majority of the applications and if the
claims had been valid, the country should have granted them international protection.14 To
counterbalance these inequalities, the CEAS relies on the principles of solidarity and fair
sharing of responsibility.15
The problem is that the extent of the principles’ application is the choice of the member states,
while the European Union lacks the financial and institutional capabilities to individually apply
them in a substantial way.16 The role of the existing European institutions (European Asylum
Support Office, Asylum, Migration and Integration Fund)17 dealing with asylum is little more
than peripheral. For example, the former European Refugee Fund’s budget for the five year
period between 2008 and 2013 represented less than 14% of the total asylum costs of the EU27
in 2007.18 The importance of their contribution can hardly keep pace with the crisis evolved
and this is not expected to change in the near future. Without the guarantee of certain help, the
Tsourdi – De Bruycker (2015) 2.
Jones et al. (2012) 616-622.
12
Article 13 of the REGULATION (EU) No 604/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL
13
Mitsilegas (2014) 185-187.
14
The asylum system of Greece, however, is unable to effectively fulfill the criteria of the CEAS standards. In the
case of MSS v Belgium and Greece the ECtHR ruled in 2011 that the flaws of the Greek asylum system exposes
the asylum-seekers to inhumane treatment, thus, declaring the country not safe, where asylum-seekers cannot be
refouled. This case-law was implemented in the Recast Dublin Regulation, not naming Greece.
15
Article 80 of the TFEU
16
Tsourdi – De Bruycker(2015) 3-5.
17
Previously known as the European Refugee Fund
18
Trybus – Rubini (2012) 364.
10
11
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deeply concerned member states do not comply with their obligations. Justified by the scope of
their burden, Greece (and to some extent, Italy)19 maintained an underdeveloped national
asylum system prompting more asylum-seekers to make secondary movements. In that way,
the lack of solidarity was balanced by the shifting of the burdens.20
Gregor Noll describes burden-shifting from a game-theoretical approach: “burden-sharing in
the asylum field is a problem of cooperation in an international environment without a central
enforcement institution.”21 The argumentation seems clearly valid, even in the context of the
European Union, where the humanitarian obligations of the member states are more strictly
enforced than at the international level. The states regard the refugee-question as some kind of
a zero-sum game, where the players aim is to get rid of the unwanted asylum-seekers.
Helen O’Nions explains further: “It implies that refugees are a commodity that can be
transferred between states and it amplifies a short-term bias that focuses on immediate costs
and resource implications for host states.”22 The description can be applied to the events of the
migrant crisis of 2015. The way the examined countries proceeded was clearly an example of
burden shifting.
4 The Cases of Macedonia, Serbia and Croatia
The cases of the three countries are quite similar, despite the fact that Croatia is in the EU and
Macedonia and Serbia are not. It was clear from the beginning of the crisis that the Western
Balkan states are not willing and are not expected to host large refugee populations. The scope
of the countries’ legal obligations towards the asylum-seekers did not demand that per se. Under
the 1951 Refugee Convention of Geneva, the states’ most important obligation is the nonrefoulment to unsafe countries.23 The asylum seekers can apply for refugee status but they can
also leave, however, they might be sent back by the next receiving country. This also applies to
EU member states, as the Dublin Regulation does not mean that the country responsible can
force the asylum-seekers to stay (under ordinary circumstances).24
The three countries’ policy of burden-shifting can be examined as a tool to reduce risks, which
have various aspects (humanitarian, economic, political, social). The actions of the countries
are separately presented thereinafter.
4.1

Macedonia

Macedonia was the first state from the examined three to face the migrant crisis. The small state
was already in a political crisis in the summer of 2015: mass demonstrations sparked against
19

I will not mention the cases of Malta and Cyprus, becouse being islands and small member states, they should
be examined diferently.
20
Zincone et. al. (2012) 420-422.
21
Noll (2003) 238.
22
O’Nions (2014) 128.
23
Ibid. 39-41. The states do not have to allow refugees to their territory, grant refugee status, however, they cannot
refoul.
24
The EU-legislation regarding asylum forbids the detention of the asylum-seeker for
the sole reason of being an applicant.
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the Macedonian government, accusing them of wiretapping and being corrupt. In addition, 18
people were killed in Kumanovo in a “battle” between Macedonian forces and alleged Albanian
insurgents in May. 25 The exact nature of the incident remains uncertain to this day.26
Facing political and social tensions, Macedonia tried to ignore the refugee problem as long as
possible. But as the number of entering migrants rose from daily dozens to hundreds and then
to thousands – the authorities had to intervene. With limited resources and infrastructure, the
main aim was to speed up the migrants’ movement to reduce the risks such as traffic accidents
on motorways or trains.27 They organised the free transport of the migrants, and tried to comply
with the recommendations of states and international organisations. The Macedonian society
was hardly involved in the crisis and had minimal contact with the asylum-seekers passing by.28
Due to Macedonia’s restrained economic possibilities, no significant criticism occurred
regarding the country’s policy of burden shifting.
4.2 Serbia
Serbia’s reaction to the crisis did not differ much from her southern neighbour, but the outcome
was rather different. This was due to the fact that when the asylum-seekers left Serbia, they
reached an EU member state (first Hungary, later Croatia). Hungary accused Serbia of
unilaterally sending the migrants to their borders. This was essentially correct, nevertheless,
Serbia was not in the position to prevent the asylum-seekers from leaving.29 Relations
deteriorated fast as Hungary started to erect a fence on the shared border and declared Serbia a
safe country where asylum-seekers could be refouled.30
After the effective closure of the Hungarian border in September,31 Serbia diverted the asylumseekers towards Croatia.32 Although Croatia did not eventually close their borders, the relations
between the two countries temporarily cooled down.

25

Source: http://www.reuters.com/article/us-macedonia-police-idUSKBN0NU06X20150510 (retrieved 2016-0111)
26
There were allegations among the Macedonians, that the government orchestrated the incident in Kumanovo to
escalete the dormant ethnic tensions in the country with the aim of strenghtening their support.
27
The asylum-seekers usually followed the railway lines. In April, 14 migrants were killed by train because they
could followed the tracks in the night. The accident gained significant media coverage, urging the Macedonian
government to intervene.
28
The migrant crisis did not become a major issue in Macedonia becouse of her own dire political crisis.
29
Serbia could not send the asylum-seekers back to Macedonia, nor force them to stay (which was certainly not
their intention)
30
Every European member state can select individually, which countries are regarded as safe for asylum-seekers.
This is one of weakest link of the Common European Asylum Policy, leading to differing recognition rates.
31
The effective closure of the border culminated in the confrontation of the asylum-seekers with the Hungarian
riot police at the Röszke-Horgoš border crossing. Hungary criticized Serbia for not intervening, as the asylumseekers were still standing on Serbian territory.
Source:
http://www.theguardian.com/world/2015/sep/16/hungarian-riot-police-use-water-cannon-againstrefugees, (retrieved 2016-01-12)
32
http://www.theguardian.com/world/2015/sep/16/refugees-enter-croatia-from-serbia-after-hungary-blocksborder, (retrieved 2016-01-13)

365

II. Fiatalok EUrópában Konferencia
Pécs, 2015. november 13-14.
Sopianae Kulturális Egyesület
Konferencia kötet

4.3 Croatia
Croatia was rather unprepared for the arrival of the asylum-seekers. Although the effects of the
Hungarian border fence were foreseeable, the Croatian government seemed to improvise when
thousands of migrants entered their territory. Like Hungary, Croatia blamed Serbia for making
unilateral actions. The accusation of the neighbour in the crisis was some kind of a natural
reaction from the national governments for face-saving. Croatia, in addition, the country headed
for general elections in November which signified the government’s urge to show competence.
The lack of cooperation made the crisis management harder. Croatia temporarily closed their
border crossings with Serbia, which caused measurable economic damage for both countries,
and prompted the migrants to use the green border.33 At the same time, Croatia immediately
started to apply the burden-shifting policy and transported the asylum-seekers with trains and
buses to the Hungarian and Slovenian borders.34 Hungary condemned the Croatian unilateral
actions (which Slovenia also criticized) as well, extended the border fence along the shared land
borders and even threatened to veto Croatia’s accession to the Schengen Area. Nevertheless,
the migrants could continue their journey across Slovenia. Despite being an EU-member state,
only an insignificant number of migrants chose to claim asylum in Croatia just like in Serbia or
in Macedonia.35
The examined countries all applied the policy of burden shifting. In that way, they could
significantly reduce the risks and the costs of the migrant crisis. However, its price was an angry
debate between the states involved in the crisis over responsibility. As a matter of fact, every
concerned government (including the Hungarian) was fully aware of the constrained
possibilities of the Western Balkan states. While no humanitarian emergency threatened, the
beggar-thy-neighbour policy of blocking the migrants’ movements did not bring the solution
any closer either.
Luckily, the tensions between the countries proved to be superficial and mostly motivated by
domestic reasons, as the parties later experienced that cooperation is much more beneficial. The
Prisoner’s Dilemma game clearly stands for the situation.
5 Conclusion
The examined countries’ policy of burden shifting was considerably successful, but state
cooperation was necessary for the effective handling of the crisis. The main question remains,
could the cooperation of the states have been better organized and the confrontations avoided?
The concerned countries’ greatest fear was the possibility of being left alone with hundreds of
thousands of migrants on their respective territories. Due to the unprecedented nature of the
crisis, the lack of certainty made every country’s actions self-protective. The problem of burden
33

As the landmines form the Yugoslav crisis have not been systemically removed from the border areas yet, many
feared from accidents. Fortunately, no such incident happened.
34
Source: http://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-croatia-border-idUSKCN0RP1QX20150925,
(retrieved 2016-01-08)
35
Source:
http://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-hungary-law-idUSKCN0RL1K220150922,
(retrieved 2015-01-03)
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shifting is that an external actor is always needed to actually accept the burdens. In this case, it
was the German government’s pledge to accept unlimited numbers of asylum-seekers which
policy is still applied. As the countries affected in the crisis made sure of the validity of that
pledge, their cooperation became outstanding which was formalized by the meeting of the
leaders of 11 countries involved in the Western Balkans migration route, hosted by the
European Commission on 25 October.36
Burden shifting is a natural tool for crisis management in the field of asylum, but it cannot lead
to a sustainable solution. It seems obvious that the application of the principles of solidarity and
burden sharing on European scale should be the optimal answer to the crisis, but the lack of
unity over the exact long-term solution forces the states to seek their self-interests.
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