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Előszó 
 

Fontos kötetet tart a kezében a kedves Olvasó. Fontos ez a kötet azért, mert 
éppen a felsőfokú gazdálkodástudományi képzések indításának huszadik évfor-
dulóján jelenik meg, és szándéka szerint nem pusztán annak életjele kíván lenni, 
hogy Szombathelyen az ígéretes kezdetek utáni hanyatlási időszakot követően 
még mindig lehet szerezni közgazdász diplomát. Ez a kötet többre vállalkozik 
ennél: azt kívánja demonstrálni, hogy az ELTE, és társadalomtudományokkal 
foglalkozó karának Szombathelyen való megjelenése új impulzussal szolgált 
ezen a tudományterületen. 

2017-ben, amikor a Nyugat-magyarországi Egyetem szombathelyi kampu-
sza az ELTE-hez csatlakozott, a Társadalomtudományi Kar dékánjaként a ránk 
váró feladattól (a korábbi Sopronból kihelyezett gazdálkodástudományi képzések 
„menetből” való átvételétől) erősen tartva először látogattam Szombathelyre, egy 
kicsi, akkor mindössze két főt számláló, de igen bátor lokálpatrióta csapattal ta-
lálkoztam. Varga Imrét és Székely Klárát megismerve értettem meg igazán, hogy 
mit jelenthettek Dobó Istvánnak ez egri vár védőihez intézett buzdító szavai: „In-
kább kevés oroszlán, mint sok nyúl”. A Nyugat-magyarországi Egyetemből való 
kiválás és az ELTE-hez való csatlakozás kényes köztes időszakában ők ketten 
személyes kockázatot is vállalva küzdöttek azért, hogy Szombathely városában 
az elkövetkező évtizedekben is legyenek gazdálkodástudományi képzések, és 
azon a szakterületüket magas színvonalon művelő oktatók. Erre az elszántságra 
alapozva lehetett nekikezdeni annak a tanszéképítő munkának, aminek tárgyia-
sult dokumentumát tarthatjuk most a kezünkben.   

A kötet, amit az Olvasó a kezében tart, számomra elsősorban azt üzeni, 
hogy a saját erőfeszítéseinkbe vetett hittel és a céljaink melletti elkötelezettséggel 
minden akadály leküzdhető, ami jelen esetben nem csupán egy tanszék, hanem 
ezen túlmenően egy igazi tudományos műhely építését is eredményezheti. Külö-
nösen megragadott az, hogy a kötet a gazdasági folyamatok interdiszciplináris 
megközelítésére vállalkozik a középkortól a közeljövőig táguló időhorizonttal. 
Ez egy olyan szellemi műhely létrejöttével kecsegtet, ami nemcsak regionálisan, 
de reményeim szerint országosan is kiemelkedő teljesítményekre lesz képes.  

A fentiekre tekintettel büszkén ajánlom a kötetet a gazdálkodástudomány 
elméleti kérdései iránt érdeklődők, az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásá-
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val foglalkozók, valamint a szélesebb publikum figyelmébe. A kötetbe beváloga-
tott tanulmányok nemcsak számukra bizonyulhatnak érdekes és hasznos olvas-
mánynak, de remélhetően a pályaválasztás előtt állók számára is megmutatják a 
gazdálkodástudomány rejtelmeiben való elmélyülés szépségét. 
 

 
  Juhász Gábor 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Társadalomtudományi Kar 

Dékán 
 
 
 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar része-
ként 2017-ben Szombathelyen létrejött a Savaria Gazdálkodástudományi Tan-
szék.  

A kötet – bemutatkozásként – a Tanszék oktatóinak kutatásaiba enged be-
tekintést. A tanszéken, illetve a tanszék környezetében végzett kutatómunka na-
gyon sokrétű: a kutatások többek között a megújuló energiaforrásokkal, az infor-
mációs technológiák hatásaival, illetve az ipar 4.0 egyes részterületeivel foglal-
koznak.  

A kutatásokban feltárt összefüggések nem csak a gazdaságról szólnak, ha-
nem mindennapjainkat is áthatják: gondoljunk csak a globális felmelegedés ne-
gatív hatásaira, a piaci körülmények változásaira, a termelés és a logisztikai rend-
szerek fejlődése által okozott közúti forgalomnövekedésre vagy a minket érő off- 
és online manipulációra. 

A kötetet – nem titkoltan – egyúttal „kedvcsinálónak” is szánjuk, remélve, 
hogy a gazdaság itt bemutatott sokoldalúsága sok fiatalt ösztönöz arra, hogy ta-
nulmányaikat a gazdaság területén folytassák és jövőjüket a gazdaság valamely 
hagyományos, vagy csak most formálódó szektorában képzeljék el. 

 
Szombathely, 2019 tavaszán 
 

A szerkesztők 
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Eltérő teljesítményű napelemes rendszerek  
gazdaságossági vizsgálata 

 
Hollósy Zsolt – Poór Judit – Csizmásné Tóth Judit – Varga Imre 

 
 
Economic study of solar cell investment projects with various performance 
 

Investment decisions should be based on economic calculations 
because of their complexity and significant effect on the future. From the 
available and presented static and dynamic indicators calculation of the Net 
Present Value (NPV), the Discounted Cash Flow (DCF) and the Internal 
Rate of Return (IRR) as well as the Discounted Payback Period (DPP) 
made the choice between the different varieties easier. In the course of the 
different solar cell investments analysis various versions were assessed. 
Subsidies and carbon price were taken into consideration and the 
equipment investment was evaluated in itself and its accounting and 
taxation relations as well. 

Keywords: solar cell investment, dynamic indicators, carbon emission, 
unit cost, alternative investment 

 
1. Bevezetés 
  

A vállalkozások működtetése összetett folyamat, amelyre számos 
előre nem látható körülmény gyakorol hatást. Nehéz meghatározni a vál-
lalati célok fontossági sorrendjét, de hosszabb távon kiemelten fontos az 
egyenletesen nyereséges gazdálkodás, a folyamatos technológiai fejlesz-
tés, valamint a minél kedvezőbb piaci pozíció megszerzése és megtartása. 
Ezekhez beruházásokra is szükség van. Mivel a beruházások során nagy 
értékű, hosszú élettartamú eszközök keletkeznek, a beruházások közös jel-
lemzője, hogy jelentős pénzkiadással járnak, a hozzájuk kapcsolódó hoza-
mok időben késleltetve jelentkeznek és teljes bizonyossággal előre nem 
ismert a mennyiségük. További szempont, hogy a beruházás hosszú időre 
meghatározza egy cég műszaki, technológiai jellemzőit, gazdasági és 
pénzügyi helyzetét. Általában több változat közül lehet választani, ugyan-
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akkor a rossz beruházási döntések nem, vagy csak jelentős többletköltsé-
gekkel korrigálhatók. A döntési folyamatban további tényezők is szóba ke-
rülhetnek pl.:  

- Elegendő saját forrás esetén érdemes-e azt beruházásra fordí-
tani vagy egyéb tőkelekötési formát (értékpapír, bankbetét stb.) 
célszerű preferálni.  
- Milyen időpontban valósuljon meg a beruházás? Ez a kérdés 
fontos, ha a vállalkozás kedvezőtlenebb gazdasági helyzetben 
van, vagy pl. magas infláció esetén, amikor egy későbbi időpontra 
halasztott beruházás csak nagyobb volumenű hitelfelvétellel va-
lósulhat meg. 
- Előfordulhat, hogy a rendelkezésre álló források szűkössége 
miatt egyes változatokat eleve el kell vetni.  
- Melyik termék/termékek fejlesztésébe érdemes belekezdeni, 
amennyiben több termék igényelne fejlesztést, de csak egyre vagy 
néhányra áll rendelkezésre elegendő forrás?  

 
A beruházási projektekkel kapcsolatos pénzkiáramlásokat (cash 

outflow) figyelembe véve, meg- különböztethetünk egyszer és folyamato-
san jelentkező költségeket. Az előbbi nem feltétlenül egyetlen időpontra 
korlátozódik, hiszen pl. a megvalósulás hosszabb időtartamot is igényel-
het. A folyamatos működés költségeibe beletartozik mindaz, ami a beru-
házás megvalósítása miatt, az üzembe helyezést követően jelentkezik. 
Fontos tényező a beruházás eredménye, az a működtetés folyamán kelet-
kező többlet pénzbevétel, amely a vállalkozásnál marad, és amely lehető-
séget biztosít a megtérülésre. Nem szabad megfeledkezni az adófizetési 
kötelezettség beruházásra gyakorolt hatásáról sem. 

Mindezek alapján fontos a körültekintő döntés, melyet gazdaságos-
sági vizsgálatokkal célszerű megalapozni, figyelembe kell venni a nem 
számszerűsíthető tényezőket is.   
 
 
2. Elméleti megfontolások 
 

A gazdaságossági számítások során statikus és dinamikus szemléle-
tet, illetve mutatókat különböztetünk meg (Bálint-Juhász-Papp, 2001). Az 
előbbinél nem vesszük figyelembe az időt, mint számszerűsíthető ténye-
zőt, a különböző időpontokban esedékes pénzáramokat korrekció nélkül 
vetjük össze, az utóbbinál figyelembe vesszük a pénzmozgások időbelisé-
gét, alkalmazzuk az időpreferencia elvét. 
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2.1. Statikus mutatók 
 

 A megtérülési idő (Payback Period) (PP) arra a kérdésre ad választ, 
hogy hány év alatt kapjuk vissza az eredetileg befektetett pénzün-
ket a beruházás eredményeként képződő jövedelemből. A vizsgálat 
során viszonyítási alapként kijelölünk egy maximális megtérülési 
időt, amit a befektetéstől elvárunk. Ha a számított megtérülési idő 
ennél hosszabb, akkor a beruházást nem célszerű megvalósítani. A 
PP előnye, hogy egyszerű számítani (beruházott összeg / várható 
évi átlagos jövedelem), illetve likviditási szempontból is jelzi a be-
ruházás kívánatosságát. Hasznos lehet magas kockázatú helyzetek-
ben, mivel ilyenkor annál biztosabbnak tekintenek egy beruházást, 
minél gyorsabban térül meg. 

 A beruházás átlagos jövedelmezősége (Accounting Rate of Return) 
(ARR) olyan mutatószám, mely százalékos formában fejezi ki a 
beruházás hatékonyságát. (évi átlagos jövedelem / beruházott ösz-
szeg). A módszer, eltérően a megtérülési időtől, nemcsak a megté-
rülési idő alatti jövedelmet veszi figyelembe, hanem mindazokat, 
amelyek a beruházás teljes élettartama alatt keletkeztek.   

 A forgási sebesség (Turnover Ratio) (TR) megmutatja, hogy a be-
ruházásra fordított összeg az általa elért nyereségből hányszor térül 
meg a használat időtartama alatt. Ez a mutató a beruházás révén 
képződő nyereség volumenére helyezi a fő hangsúlyt. A mutatót az 
üzemelési idő alatt várható jövedelem és a beruházott összeg há-
nyadosával számíthatjuk, értéke akkor tekinthető elfogadhatónak, 
ha eléri az 1,0-t. Ez azt jelenti, hogy a beruházásnak legalább egy-
szer meg kell térülnie a használati idő alatt. 
 

2.2. Dinamikus mutatók  
 

 A nettó jelenérték (Net Present Value) (NPV) megmutatja, hogy 
mennyi a jövedelem és a beruházott összeg jelenértékének külön-
bözete. Az elfogadható határérték nulla, vagyis csak olyan beruhá-
zásokat érdemes elindítani, amelyek pozitív nettó jelenértéket ígér-
nek. Két azonos jellegű beruházás közül az a kedvezőbb, amelyik-
nek a számított nettó jelenértéke magasabb. 

 A jövedelmezőségi index (vagy dinamikus megtérülési forgó) 
(Profitability Index) (PI) / (Discounted Cash Flow) (DCF) a jelen-
értékre számított jövedelmek és a beruházási költség arányának 
mérőszáma. A mutató arra a kérdésre ad választ, hogy hányszor 
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térül meg a fejlesztéssel kapcsolatos egyszeri ráfordítás a hozamok 
diszkontált összegéből. Értéke csak 1,0 felett minősíthető elfogad-
hatónak. 

 A beruházás belső megtérülési rátája (Internal Rate of Return) 
(IRR) az a különleges kamatláb, amely mellett a beruházás disz-
kontált jelenlegi értéke (NPV) éppen nulla. A beruházás akkor fo-
gadható el, ha az IRR > r, tehát a belső kamatláb meghaladja a tőke 
alternatív költségét. 

 Diszkontált megtérülési idő (Discounted Payback Period) (DPP) 
számítása hasonló a statikus megtérülési időhöz, azzal a különb-
séggel, hogy mind a beruházott összegnek, mind az átlagos jöve-
delemnek a jelenértéke van kiszámítva. 

 
 

3. Napelemes rendszerek értékelése beruházás-gazdaságossági muta-
tókkal 
 
3.1. Általános áttekintés 
 

A globális felmelegedés negatív hatásai közismertek. Az okok kö-
zött kiemelten kell megemlíteni az emberi tevékenységből származó üveg-
házhatású gázokat. Arányaiban a széndioxid (CO2) a legfontosabb, azon-
ban hatásintenzitásban a metán és a különböző klór-fluór-karbon vegyüle-
tek (CFC-k) is jelentősek (Vallner–Krausz 2011). Az üvegházhatású gázok 
kibocsátásban az áram és a hőenergia termelése a meghatározó (ld. 1. 
ábra). Jelentős a mező és erdőgazdaság, valamint az ipar és a szállítás sze-
repe. Németh et al. (2011) kutatásaikban rávilágítanak arra, hogy az ener-
giaellátás jövőbeni bizonytalanságai, a gazdaságossági kérdések, a klíma-
védelmi törekvések felértékelték a megújuló energiaforrások szerepét. A 
megújuló energiahasznosító és az energiamegtakarítást eredményező esz-
közrendszerek tervezési folyamatai, kivitelezése, alkalmazási módjainak 
bővítése az elmúlt években felgyorsult. Mind globálisan, mind pedig eu-
rópai viszonylatban a megújuló energia iparban tevékenykedő cégek erő-
södő versenyének lehettünk tanúi az elmúlt évtizedben. Jelen publikáció-
ban az áramtermeléshez kapcsolódó kibocsátás csökkentést érintő beruhá-
zások gazdasági számításokkal történő megalapozásával foglalkozunk, 
tényadatok alapján.  
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1. ábra: Gazdasági szektorok üvegházhatású gáz kibocsájtása 
Forrás: EPA 2018. 

 
Napelemes rendszerek telepítésével az áramtermelésben csökkent-

hető a hagyományos, fosszilis energiahordozók felhasználása. A CO2 ki-
bocsátás pedig mérséklődhet. Nagy teljesítményű napelemes kapacitások 
áramellátó rendszerekbe integrálása egyelőre problémás, mivel a termelé-
sük ingadozik, a megtermelt áram tárolása pedig nehézkes. 

Létezik többféle megoldás, pl. ”fordított” vízerőművek, vízbontás a 
többletárammal és a keletkező hidrogén felhasználása üzemanyagcellában. 
Az akkumulátortechnológia fejlődése, az „okos” városok, elektromos au-
tók illetve a háztartási méretű kiserőművek (HMK) kiegészítése tárolóka-
pacitással, valamint az ahhoz kapcsolódó atomizált áramtőzsde többféle 
megoldást kínálhat. 

A világ különböző országaiban jelentősen eltér az 1 kWh áram elő-
állítása során keletkező CO2 (IEA 2011), így a különböző helyekre telepí-
tett napelemes rendszerrel megtakarítható kibocsátásban is igen jelentős 
eltérések vannak (2. ábra). Például Franciaországban, ahol az atomenergia 
részesedése az áramtermelésben 75%-os, 1 kWh áram előállítása 79g CO2 
kibocsátást jelent; Indiában ugyanez az érték 912g, tehát több mint 11 sze-
res az eltérés (a rendszer hatásfokból adódó eltérések számszerűsítése nél-
kül). Jelentős eltéréseket láthatunk az Európai Unió tagországai között is. 
Az adatok változatossága az energiamix eltéréséből adódik, értelemsze-
rűen, ahol nagyobb az atomenergia, illetve a megújuló energiák aránya, ott 
kisebb az emisszió.  
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2. ábra: Néhány ország 1 kWh villamos energia előállítása során (együttes hőtermelés-
sel) keletkező CO2 kibocsátása. 

Forrás: SunEarthTools (2018) alapján saját számítás Megjegyzés: hőtermelés nélkül az 
adatok nagyobbak Magyarország esetén pl. 350 g/kWh (vö. MNNSZ 2013). 

 
A globális emisszió csökkentés hatékonyságának növelése érdeké-

ben oda célszerű napelemes rendszereket telepíteni, ahol a legnagyobb az 
egységnyi rendszer csökkentő hatása. 

Megemlítendő, a széntüzelésű erőművek kapacitásának csökkenté-
sével önmagában is csökkenthető a CO2 kibocsátás. Az eredmény fokozot-
tan jelentkezik, amennyiben azok megújulókkal kerülnek kiváltásra. Nem 
szabad azonban megfeledkezni a kapcsolódó tevékenységekre gyakorolt 
gazdasági és társadalmi hatásról, pl. bányászat, erőművi gépgyártás. Cél-
szerű az átállásban fokozatosságot követni, nevezetesen a széntüzelésű 
erőművek ciklusidejének lejártával a kieső áramtermelést kisebb kibocsá-
tású kapacitásokkal pótolni. A döntésben az egyes országok energiafüg-
getlenségre törekvését, illetve a források diverzifikációját is célszerű fi-
gyelembe venni. Az egyes országokban leépített és más országba áttelepí-
tett energiaigényes iparágak csak látszatmegoldást jelentenek. 

Globális szinten ezt csak akkor tekintjük megoldásnak, ha az áttele-
pítés után azonos termékmennyiség előállítása globális kibocsátás csökke-
nést eredményez.  

Figyelembe kell venni, hogy járulékos kibocsátás növekedéssel jár 
az előállított termékekhez kapcsolódó logisztika (helyi előállítás esetén 
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kvázi 0 logisztikai emisszió) (vö. 1. ábra). A fenti logika alapján is támo-
gatható a mezőgazdasági termelésben a lokális szintű termék előállítás (en-
nek egyéb pozitív, illetve negatív hatásaival jelen publikációban nem kí-
vánunk foglalkozni).  

A költségcsökkentésre, illetve profitmaximalizálásra koncentráló 
megközelítést javasolt lenne módosítani. A termékek előállításában költ-
ségkategóriának kellene tekinteni a környezetterhelést, legalább a CO2 ki-
bocsátás kellene árazni. Az általunk végzett számításokban ez utóbbit 
megtettük. 
 
3.2. Vizsgálatok 
 

Jelen elemzésben különböző kapacitású háztartási méretű kiserőmű-
vek (HMKE) beruházás-gazdaságosságát vizsgáljuk tényadatok alapján. A 
HMKE a lakosság illetve kisebb áramfogyasztású vállalkozások számára 
nyújtanak megoldást a „zöld” energiatermelésre. Beruházásuk hozzájárul a 
Magyarország által vállalt kibocsátás-csökkentéshez, különösen akkor, ha a 
széntüzelésű erőművek kapacitását váltja ki. Az értékelés során árnyékolás-
mentes D-i tájolású 35 fokos tetőre szerelt 3, 6, 12, 50 kW teljesítményű 
rendszereket vizsgáltunk. A 3 kW-os rendszernél egy 3-4 fős család éves 
villamos energia fogyasztását vettük alapul (Rácz 2013). A 6 kW-os rend-
szernél feltételeztük, hogy részben fűtésre illetve a nyári időszakban hűtésre 
is használnak villamos energiát. Itt jegyezzük meg, a szélsőségessé váló 
nyári időjárás nagyobb és szélsőségesebb áramfogyasztást fog várhatóan 
eredményezni Magyarországon. Feltételezhető a hűtési igény fokozódása 
(mintegy mellékhatása a globális felmelegedésnek, a téli időszakban, a meg-
szokottnál kisebb mértékű a lehűlés, ekkor a fűtés intenzitása és így a CO2 
kibocsátása is csökken.) Visszatérve a nyári szélsőséges időjárásra, a nap-
elemes rendszerek előnye, hogy akkor termelnek nagyobb intenzitással, 
amikor nagyobb a hűtési igény, így a kiugró áramigényt mérsékelhetik, 
mintegy kisimítják a csúcsokat. A 12 kW-os rendszer esetén azt feltételez-
tük, hogy 3000 kWh éves áramfogyasztás mellett 1309 m3 éves gázfogyasz-
tást vált ki a rendszer által megtermelt 12360 kWh áram. Az összes termelést 
15360 kWh-nak feltételeztük (v.ö.: Zsiborács-Pályi 2014) (Az irodalmi ada-
tok és a tapasztalatok szerint 1 m3 földgázból (34 MJ; 9,44 kWh) energia 
állítható elő). Az 50 kWos rendszer vizsgálatát az indokolja, hogy ez a ma-
ximális, még HMKE-ként engedélyeztethető méret. 

Vizsgálatainkban a dinamikus mutatókat alkalmaztuk, mivel azok a 
beruházási döntések gazdasági megalapozásában a statikus mutatóknál 
részletesebb eredményt adnak. 
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A HMKE kivitelezésének fő költségösszetevői a következők: nap-
elem, inverter, tartószerkezet, szállítási és szerelési költség, engedélyezte-
tés költsége, garancia. 

Az alábbiakban a különböző ajánlatok fő jellemzőit, a kapcsolódó 
mutatószámok és a végleges döntésben kiegészítésképpen figyelembe vett 
tényezőket mutatjuk be. 

A különböző árajánlatok főbb adatai: Költségadatok ÁFA nélkül, 
2016-os árakon; *Megjegyzés: Az összes költség rovat a tárgyalások során 
adott árengedményt is tartalmazza) 
 

 A B C 
Napelem  teljesítmény W/db 250 250 250 
                  db 12 12 12 
                  m2 10 10 10 
                  összes költsége E Ft 530 564 612 
  Garancia a napelemre év 25 12 12 
Inverter  E Ft 251 200 225 
  Garancia az inverterre év 10 5 5 
Tartószerkezet E Ft 86 90 90 
Szállítási és szerelési költség (anyag-
gal) E Ft 

198 201 159 

Engedélyeztetés költsége E Ft 25 50 50 
Összes költség * E Ft 1090 1105 1136 
Fajlagos költség EFt/kW  363,3 368,3 378,7 

 
1. táblázat: 3kW-os rendszer fő adatai. 

 
 A B C 
Napelem  teljesítmény W/db 250 250 250 
                  db 24 24 24 
                  m2 40 40 40 
                  összes költsége E Ft 1099,2 1128 1234 
  Garancia a napelemre év 25 12 12 
Inverter  E Ft 393,8 399 316 
  Garancia az inverterre év 10 5 5 
Tartószerkezet E Ft 160 162 186 
Szállítási és szerelési költség (anyag-
gal) E Ft 

396 282 245 

Engedélyeztetés költsége E Ft 25 50 50 
Összes költség E Ft * 2074 2021,5 2031 
Fajlagos költség EFt/kW 346,7 336,9 338,5 

 
2. táblázat 6kW-os rendszer fő adatai. 
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 A B C 
Napelem  teljesítmény W/db 250 250 250 
                  db 60 60 60 
                  m2 80 80 80 
                  összes költsége E Ft n.a. n.a. n.a. 
  Garancia a napelemre év n.a. n.a. n.a. 
Inverter  E Ft n.a. 719 n.a. 
  Garancia az inverterre év n.a. n.a. n.a. 
Tartószerkezet E Ft n.a. n.a. n.a. 
Szállítási és szerelési költség  EFt n.a. n.a. n.a. 
Engedélyeztetés költsége E Ft n.a. n.a. n.a. 
Összes költség E Ft n.a. 3642 3925 
Fajlagos költség EFt/kW n.a 303,5 327,1 

 
3. táblázat 12kW-os rendszer fő adatai. 

 
 A D E 
Napelem  teljesítmény W/db 250 250 250 
                  db 200 200 200 
                  m2 333 333 333 
                  összes költsége E Ft 9160 9340 10049 
  Garancia a napelemre év    
Inverter  E Ft 1800  4350 3019 
  Garancia az inverterre év 5-20   
Tartószerkezet E Ft 1800 5250 

(lapostetőr
e) 

1350 

Szállítási és szerelési költség (anyaggal) EFt 2250  6149 3187 
Engedélyeztetés költsége E Ft 50 1175  453  
Összes költség E Ft 15060 26264 18058 
Fajlagos költség EFt/kW 301,2 n.é. 361,2 

 
4. táblázat 50kW-os rendszer fő adatai. 

 
Számításaink során áraztuk a CO2 –t, bár az nehézkes, mivel jelentős 

eltérések vannak a vele való kereskedési árban, de még inkább az adózta-
tásában. A legmagasabb a svéd adó 137 USD/t-val a másik véglet az 1 
USD alatti Lengyel adó. A megítélést torzítják az adóztatás alóli kivételek 
(World Bank 2016).  

A számításokban (un. nem támogatott változat) a Dán 26 USD/t adót 
alkalmaztuk, mivel a 13-31-es sávban szóródik számos fejlett ország adata. 
Lengyelország által alkalmazott érték nem tekinthető mérvadónak a jelen-
tős kibocsátás és az ismert széntüzelésű erőművi kapacitások okán. Ma-
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gyarországon az „otthon melege program” keretében beruházásokhoz min-
den megtakarított CO2 kg után 900 Ft maximum 40-55% támogatás igé-
nyelhető. Számításokat végeztünk erre a változatra is (támogatott változat, 
forrás: NFM 2016).  

15 és 30 éves élettartamra végeztünk kalkulációkat. Az utóbbinál 
áraztuk az inverter cseréjét, figyelembe vettük a napelemek 
teljesítményének csökkenését. Az előbbi diszkontálatlan ára Ft-ban 15 év 
múlva ugyan annyi, mint ma. Az utóbbit az árajánlatokban szereplő, a 
kivitelező által garantált, adatok alapján számszerűsítettük, nevezezesen a 
10.-évig az előző évihez képest 0,75%-os csökkenéssel számoltunk, a 11. 
évtől pedig 0,62-vel.  

A beruházás gazdaságosságára jelentős hatást gyakorol a beruházási 
költség, az élettartam, az élettartam alatt várható áramtermelés és különö-
sen az áram ára. Az Általános Forgalmi Adót nem tartalmazó ár Magyar-
országon is jelentősen eltér a háztartási és ipari fogyasztók között, e mellett 
azt a fogyasztási cél és profil is jelentősen befolyásolja (NKM 2018). Az 
EU egyes tagállamai között is jelentősek az eltérések, ahogy azt a 2. ábra 
is mutatja. Számításaink során az áram árát bruttó 47,23 Ft/kWh-nak vet-
tük (NKM 2018), ez gyakorlatilag megfelel az EU 28, 2015-ös nettó la-
kossági átlagárának. Azt, az egyes országokban alkalmazott árakat, azok 
összetevőit szemlélteti a 3. ábra. Látható, hogy az árak és azok adótartalma 
is jelentős eltérést mutat.  

Az említett árral számoltunk, hiszen a vizsgált beruházási változatok 
HMKE-k. Az idősorok előrevetítése során az áram árának növekedését az 
infláció felett 2,5 %/ év-nek vettük, ez nagyságrendileg megfelel az 1996-
2012 között, Magyarországon a lakossági átlagárak regisztrált növekedé-
sének (Magyar 2015). 
 
3.3. Eredmények  
 

A 4. ábrán nyomon követhetjük a fajlagos beruházási költség 
csökkenését 15 illetve 30 éves élettartam esetén. 

Megállapítható, hogy a költség 12 kWos rendszerig jelentősen 
csökken, majd a csökkenés üteme nagymértékben visszaeseik, a görbe 
ellaposodik. A fentieket megerősítik a beruházásgazdaságossági 
számítások is (ld. 1-4. táblázatok). 
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3. ábra. Az áram ára és összetevői az EU egyes tagországaiban. 
Forrás: Eurostat 2016. 

 
A jelenérték számítás során a hosszú távú állampapírok infláció fe-

letti 2,75 %-os hozamát vettük alapul. 
 

 
 

4. ábra: Fajlagos beruházási költség alakulása a napelemes rendszer méretének  
függvényében. 

Forrás: saját számítás. 
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15 éves élettartam Nem támogatott 
méret kW 3 6 12 50 
NPV/kW 298103 322456 353089 355203 
DCF 1,75 1,86 2,03 2,04 
DPP 8,58 8,06 7,40 7,35 

  

15 éves élettartam Támogatott, CO2 nincs árazva 
méret kW 3 6 12 50 

NPV/kW  408592 423204 441584 442852 

DCF 2,71 2,88 3,14 3,16 

DPP 5,54 5,20 4,77 4,75 

  

30 éves élettartam Nem támogatott 
Méret 3 6 12 50 

NPV/kW 794076 829772 863591 880337 
DCF 2,57 2,77 2,98 3,10 
DPP 11,67 10,85 10,07 9,68 

  
30 éves élettartam Támogatott 
  3 6 12 50 
NPV/kW 903526 924944 945235 955283 
DCF 3,98 4,28 4,61 4,80 
DPP 7,54 7,01 6,51 6,26 

 
5. táblázat: Beruházás-gazdaságossági mutatók összefoglaló táblázata. 

Megjegyzés: A táblázatban, csak a legjobb ajánlathoz kapcsolódó mutatók szerepelnek, 
NPV értéke Ft-ban van kifejezve. 

 
Az 5. táblázat áttekintése után az alábbi következtetéseket vonhatjuk le: 

- A fajlagos rendszerre jutó nettó jelenérték a rendszer méretének 
növekedésével csökken. Jelentős eltérés nem tapasztalható a 12 
kWos és az 50-es rendszer között.  

- Hasonlóan kedvezően alakul a DCF és a DPP a méret függvényé-
ben. 

- A támogatás természetesen jelentősen csökkenti a megtérülési időt, 
javítja a jövedelmezőségi indexet és a diszkontált megtérülési időt. 
A 30 éves időszakra számított mutatók esetén kiemelendő, hogy a 
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megtérülési idő kedvezőtlenebb, mint a 15 éves változatoknál, en-
nek oka a 15 év után tervezett inverter csere. A hosszabb élettar-
tamnál azonban jobb a jövedelmezőségi index. 

- A 3 és az 50 kW-os, 15 éves időszakra tervezett rendszernél kiszá-
mítottuk a belső megtérülési rátát (IRR-t). Értékük rendre 9,69% 
és 12,35%. A számítás során B0 a beruházási költség + az amorti-
záció és a termelt áram értékéből számolt adóhatást vettük figye-
lembe, N0-nál pedig a többlet áram értékét.  A CO2-t ez esetben 
nem áraztuk, amennyiben az megtörtént volna a mutató még ked-
vezőbb lenne.  

 
 
4. Napelemes rendszer kiépítésének és működtetésének számviteli vo-
natkozásai 
 

Ha egy vállalkozás úgy dönt, hogy napelemes rendszer kiépítésével 
kapcsolatos beruházást valósít meg, akkor ennek hatása természetesen 
megjelenik a vállalkozás számviteli rendszerében is. Befolyásolja a Tárgyi 
eszközök állományán keresztül annak vagyonát és természetesen az ered-
ményre gyakorolt kettős hatása is jelentős.  

Alapvetésként vehetjük, hogy a magas energiaigényű vállalkozások 
számára különösen előnyös lehet egy ilyen jellegű beruházás, hisz a fel-
használt energia költsége minden üzleti évben megjelenik az anyagjellegű 
ráfordítások között, ami rontja a vállalkozás adózott eredményét, azaz a 
jövedelemezőségét. 

A beruházási időszakban a vállalkozás mérlegfőösszegének növeke-
dése figyelhető meg, azaz vagyongyarapodás következik be: 

 
T 161 Beruházás   - K 455 Beruházási szállítók 
T 466 Előzetes ÁFA   - K 455 Beruházási szállítók 
T 14  Egyéb berendezések  - K 161 Beruházás 

 
Megtörténik a beruházás aktiválása, de egyelőre mindennek nincsen 

hatása az eredményre. 
Ezt követően kerül sor a terv szerinti értékcsökkenés elszámolására, 

amely költségként jelentkezik minden egyes évben a hasznos élettartam 
során, vagyis eredménycsökkentő hatással jár: 

T 571 Értékcsökkenési leírás - K 149 Egyéb berendezések terv 
szerinti értékcsökkenése 
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Ilyen jellegű beruházás által létrejövő tárgyi eszköz (napelem és 
inverter) hasznos élettartama, a szokásos garanciákat és tapasztalatokat fi-
gyelembe véve 15-25 év, ennek megfelelően az értékcsökkenés elszámo-
lása is ehhez igazodik. Mivel a hasznos élettartam végén valószínűleg nem 
marad jelentős piaci érték a berendezésekből, így maradványérték megál-
lapítása általában nem indokolt.  

A beruházás közvetlen számviteli hatásai tehát megjelennek a mér-
legben, a tárgyi eszköz állomány, ezáltal a vagyon növekedésével mutat-
kozik meg, ugyanakkor az értékcsökkenés költségként való elszámolása 
eredménycsökkentő hatásként jelentkezik a vállalkozás 
eredménykimutatásában. 
A beruházáshoz kapcsolódó előzetesen felszámított ÁFA-nak nincsen 
eredményre gyakorolt hatása, hisz egyrészt nem költség a vállalkozás szá-
mára, másrészt pedig visszaigényelhető. 

Ha viszont a beruházás által megtermelt villamosáramot számvite-
lileg is figyelembe vesszük, akkor kapunk igazán reális képet a beruházás-
ról. Egy jól elkészített, megfelelő méretű és megfelelő tájolással rendel-
kező napelemes rendszer hatására drasztikusan csökken a cég hálózatból 
származó villamosáram felhasználása. Ezáltal minimálisra csökken az 
anyagjellegű ráfordítások összeg: 

 
T 513 Egyén anyagköltség - K 454 Szállítók 

 
Összesítve mindezt, elmondható, hogy egy napelemes rendszer ki-

építésével, annyival növelhető egy vállalkozás nyeresége, amennyivel 
meghaladja évente az anyagköltség csökkenése a felmerülő terv szerinti 
értékcsökkenés növekedését. Ha pedig az adózott eredményre gyakorolt 
hatást vizsgáljuk, akkor az előbbi különbözetet még csökkenteni kell 9 %-
kal, ami a társasági nyereségadó mértéke. Ha tehát a hasznos élettartam 
valóban lefedi azt az időszakot, amely alatt a napelemes rendszer tényle-
gesen villamos áramot termel, akkor számvitelileg jól számszerűsíthető a 
rendszer kiépítésével járó nyereség növekedése. 
 
5. Következtetések, javaslatok 
 

- A nagyobb rendszerek megvalósítása gazdasági szempontból elő-
nyösebb, mint a kisebbeké.  

- Támogatások tekintetében a kisebb rendszerek előnyben részesí-
tése javasolt a nagyobbakkal szemben, ill. az utóbbinál a támogatás 
mellőzése, a piaci alapú árazás is szóba jöhet.  



23 

- Jelenleg Magyarországon a kockázatmentes befektetések éves ho-
zama igen alacsony. A szabad pénzeszközzel, bankbetéttel, állam-
papír megtakarítással rendelkező vállalkozásoknak és magánsze-
mélyeknek a gazdasági hatékonyság szempontjából is javasolt be-
ruházni napelembe. E megállapítást külön hangsúlyossá teszi az ál-
talunk számított 9-12 %-os IRR érték. 

- Jelentősen befolyásolja a megtérülést az alkalmazott értékcsökke-
nési leírás mértéke. 

- A környezetvédelmi szempontok figyelembevétele még kedve-
zőbbé teszi e beruházások megítélését.  

- A beruházási döntések megalapozásánál célszerű a döntéshozók-
nak ismerni a fajlagos költség nagyságrendjét. Lényeges a több ár-
ajánlat bekérése, és azokban a vállalt garanciára, a napelem mellett 
az inverterre vonatkozóra is különös hangsúlyt fektetni.  

- A kivitelezés helyszínének ideális tájolású, árnyékmentes felület 
választása elengedhetetlen szempont.  

- A nem megfelelő tájolás illetve az árnyékolás két számjegyű vesz-
teséget okozhat, ami jelentősen rontja a rendszer gazdaságosságát.  

- A napelemes beruházások piaca kínálati, kisebb mértékű további 
árcsökkenést feltételezünk, ugyanakkor a kedvező beruházás gaz-
daságossági mutatók alapján a beruházást tervezőknek a mielőbbi 
megvalósítást javasoljuk. 

- Az ajánlati árakat befolyásolja a HUF/EUR illetve HUF/USD ár-
folyama, annak változása (Ft gyengülés) jelentős kockázati té-
nyező. 

- A vizsgált rendszerekkel a széndioxid kibocsátás csökkenése éves 
szinten, a magyar energiamixet figyelembe véve, 403 kg/kW. Ez 
azt jelenti, hogy a rendszerek darabjaival 1,2-20,0 t/év a CO2 kibo-
csátás takarítható meg. Összehasonlításképpen annak értéke pl. In-
diában többszörös; 3,5 -57,6 t /év lenne (v.ö. 1. táblázat). 

- Egy napelemes rendszer kiépítésével annyival növelhető egy vál-
lalkozás nyeresége, amennyivel meghaladja évente az anyagkölt-
ség csökkenése a felmerülő terv szerinti értékcsökkenés növekedé-
sét. 

 
Köszönetnyilvánítás 
 

Ezúttal köszönjük az adatszolgáltatók közreműködését, különösen a 
Solar Energy Kft adatszolgáltatását. 
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A piaci koordinációt támogató szervezeti modell kialakítása 

 
Juhász Lajos 

 
 

Forming organizational modell to support market coordination 
 

This study is examining the possibilities of farmers (the ones who grow 
plants, who produce eggs and meat) and of local entrepreneurs who are 
using these farmers’ products to meet somehow on local markets with the 
aim of shortening the marketing channel and so decreasing connected 
costs. 

The purpose is to form a structural model, which supports local market 
and so to ensure market performers to meet. If this aim is fulfilled, then 
firstly, logistic costs are going to decrease and secondly, the income and 
profit of farmers producing to local markets is going to stay in local econ-
omy proving its development. 

Mapping demand and supply and also identifying factors which ensure 
the uninterrupted operation of the market make it possible to create a struc-
tural model which leads to an efficient local market by involving local 
money. 

 
 
1. Elméleti háttér 
 

A piaci kordinációt segítő szervezeteknek többféle modellje létezik 
mind a szakirodalomban, mind a valós piaci körülmények között. Az el-
méleti modellek és a gyakorlati együttműködési formák sokszínűsége le-
hetővé teszi, hogy konkrét piaci körülmények között a releváns modellt 
válasszuk ki és megfelelő adaptáció után bevezessük a gyakorlatba.  

Jelen tanulmány arra keresi a választ, hogy hogyan találkozhatnának 
a Soproni járás mezőgazdasági termelő tevékenységet (baromfi termelők, 
sertéshúst előállítók, marhahús termeléssel foglalkozók, tojástermelők, tej-
termeléssel foglalkozó gazdálkodók, zöldségtermesztők) folytató gazdál-
kodói a terméket felhasználókkal (vendéglők, intézmények) abból a cél-
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ból, hogy az élelmiszer alapanyagok hosszú értékesítési út megtétele nél-
kül eljussanak a felhasználókhoz, biztosítva ezáltal a hosszú szállítással 
járó költségek csökkentését és a helyi gazdaság élénkítését. 

A cél tehát az, hogy a Soproni járásban agrárterméket előállító gaz-
dálkodók termékei a járásban felvevőpiacot jelentő felhasználókhoz jussa-
nak el úgy, hogy egyrészt a logisztikai költségek csökkenjenek, másrészt 
a helyi gazdaságban megtermelt hozamok és profitelemek helyben mara-
dásával a helyi gazdaság élénkítését és fejlesztését tegyék lehetővé 
(Chikán 2003). 

A fenti cél elérése érdekében elengedhetetlennek látszik a helyi ke-
reslet és kínálat találkozása, a kereslet- és kínálatmenedzsment koordiná-
lása (1. ábra). 
 

 
 

1. ábra. A helyi gazdaság élénkítésének elméleti háttere. 
 

Az 1. ábrából jól látható, hogy a helyi gazdaság élénkítésének alap-
feltétele a jól szervezett kooperáció, ami a helyi termelők és fogyasztók 
összehangolt tevékenysége együttes céljuk – költségcsökkentés, profitter-
melés, piacélénkítés – elérése érdekében (Swinburn–Goga–Soraya 2004). 

A helyi koordináló szervezetnek olyannak kell lennie, ami biztosítja 
a helyi piac érintettjeinek zökkenőmentes találkozását. Ez feltétele a haté-
kony helyi piac kialakításának és a lokális piac élénkítését lehetővé tevő 
források koncentrálásának. A koordináló szervezetnek önállóan kell mű-
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ködnie, de egyben biztosítania kell a lokális termelők és fogyasztók egy-
másra találását. Ez azt jelenti, hogy olyan szervező erő kialakítására van 
szükség, ami messzemenően biztosítja az „áramlások hármasát” a keresleti 
és a kínálati oldal között. A lényeg tehát az a koordináló erő, ami katalizá-
torként funkcionál, hiszen közvetíti a megtermelt mezőgazdasági alap-
anyagok felhasználási területekre jutását, segíti a tevékenységből szár-
mazó új érték megfelelő helyre történő áramlását és biztosítja a helyi fo-
gyasztók és termelők közötti folyamatos információáramot. A fenti szerep 
biztosítja ugyanis a helyi gazdaság élénkítését és fejlesztését, miközben 
fékezi a helyben megtermelt új érték kiáramlását a helyi gazdaságból. Ezt 
a folyamatot erősítheti a helyi pénz létrehozása és a lokális piacon történő 
használata (Juhász 2017, Swinburn–Goga–Soraya 2004). 
 
 
2. Együttműködési lehetőségek  
 

Mértékadó kutatói vélemények (szerint ma egy helyi gazdaság sike-
rességét döntően az határozza meg, hogy a piaci szereplők a vállalati há-
lóban hol helyezkednek el, hiszen a gazdaságilag stabil hely megszerzése 
a sikeresség alapfeltétele. A Soproni járás helyi gazdaságának vizsgálata-
kor egy nagyon speciális helyzettel állunk szemben. A kínálati oldalon 
ugyanis olyan mezőgazdasági termelők állnak, akik viszonylagos önálló-
sággal rendelkeznek, profitorientáltak, ugyanakkor a hatékonyabb (Chikán 
2013, Illés 2016, Swinburn–Goga–Soraya 2004) üzletmenet eléréséhez az 
együttműködésben is érdekeltek (2. ábra).  

A keresleti oldalon pedig a helyi gazdaság olyan szereplői vannak, 
akik elsősorban éttermi feldolgozáshoz igényelnek alapanyagokat. Mivel 
az éttermi szolgáltatás, a közétkeztetés költségérzékeny területek, így a ke-
resleti oldal szereplői is érdekeltek valamilyen együttműködési forma lét-
rehozásában (Ehleiter 2002). 

A kínálati oldal nagyfokú környezeti függőségével és termelésorien-
táltságával szemben áll a keresleti oldal rugalmasabb jellege és szolgálta-
tásorientáltsága. A helyi gazdaság élénkítésének és a költségek csökkenté-
sének közös érdeke hívhat életre olyan együttműködési formákat, amelyek 
a közös érdekeket támogatják.  

A szakirodalomból ismeretes, hogy az együttműködési formák le-
hetnek horizontális és vertikális jellegűek, de általában tiszta formák ritkán 
lelhetők fel (Chikán 1997, Domján 2013, Ehleiter 2002, Tömpe 2000). 
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2. ábra. A helyi gazdaság keresleti és kínálati oldalának jellemzői. 
 

Amennyiben a vertikális és horizontális együttműködések jellemzőit 
és céljait összevetjük, tisztább képet kaphatunk arról, hogy melyik forma 
lehet alkalmasabb a helyi gazdaság élénkítésére, a helyi érdekek érvénye-
sítésére. 

 
 

3. ábra. A vertikális és horizontális integráció jellemzői. 
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A vertikális és a horizontális együttműködések főbb jellemzőinek 
összevetése után (3. ábra) az a kép rajzolódik ki, hogy a helyi gazdaság 
élénkítésére és hatékony működésére inkább a horizontális együttműkö-
dési modellek felelnek meg jobban, nem kizárva a vertikális modellek ha-
tékony működésének elvi lehetőségét sem.  
 
 
3. A termelői oldal szintjei 
 

A kínálati oldalon nemcsak országosan, hanem a vizsgált régióban 
még jelenleg is jelentős azon mezőgazdasági termelők részaránya, ame-
lyek önálló kistermelőként vagy családi vállalkozásokban állítják elő a ter-
mékeiket. Ezekre a vállalkozásokra az a jellemző, hogy termékeik értéke-
sítésekor semmilyen együttműködési forma sem támogatja a mezőgazda-
sági outputok piacra jutását.  

Ez egyfelől megnehezíti a költségek csökkentésére irányuló erőfe-
szítések eredményességét azáltal, hogy a mezőgazdasági termékek eljus-
sanak a legrövidebb időn belül a helyi fogyasztókhoz, növelve ezáltal a 
szállítási és tranzakciós költségeket (kisebb mennyiségek több piacra tör-
ténő szétosztása és ennek megszervezése). Másfelől azt eredményezheti, 
hogy a helyi termelő termékei nem a régióban kerülnek értékesítésre, csök-
kentve ezzel a helyi gazdaság élénkítésére irányuló elvek érvényesülését. 
A problémát tovább bonyolítja az a tény, hogy a helyi mikro- és kisvállal-
kozások az együttműködés ellenében hatnak, elsősorban az önállóság el-
vesztésétől való félelem és a társulás hagyományainak hiánya miatt. A me-
zőgazdasági agrárolló nyílása, a magas ipari inputárak és az értékesítés 
szétaprózódottsága miatt keletkező többletköltségek jelentősen megnöve-
lik a fedezeti ponthoz tartozó kistermelői hozam nagyságát illetve a meg-
térülést biztosító árbevételi fedezetet. Ez végül is azt eredményezi, hogy a 
logisztikai és piackeresési költségek magas volta miatt inkább a veszteség-
minimalizálási magatartás kerül előtérbe (Pétervári, 2016). 

Mint arról már korábban szó volt az együttműködés lehetővé teszi a 
termelői-felhasználási oldal közötti gyors információáramlást (1. ábra). Az 
együttműködés hiánya pedig blokkolja vagy késlelteti az információ át-
adását, ami tovább növeli a piaci bizonytalanságot és az értékesítés terüle-
tén jelentkező szervezetlenségeket.  

Külföldi tapasztalatokból (Association of… 2002, Witt–Witt 1994) 
tudjuk, hogy a kistermelői piac szállítási és tranzakciós költségei lényege-
sen csökkenthetők az oksági alapon szerveződött együttműködési formák-
kal (4. ábra).  
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4. ábra. Az együttműködés várható hatásai a kínálati oldalon. 
 

Az előzőekben leírtak arra hívják fel a figyelmet, hogy a mezőgaz-
dasági termelői oldal szereplői hatékonyabban képesek gazdálkodni, 
amennyiben együttműködés keretében szervezik a termékeik piacra jutását 
és értékesítését. 

A mezőgazdasági termék előállítással foglalkozó atomizált piaci 
szereplők együttműködésének legegyszerűbb formája olyan horizontális 
szerveződésű szövetkezés lehet, ami a termelői fázishoz áll közel, de alap-
vetően nem a termelői tevékenység szervezésével foglalkozik, hanem el-
sősorban értékesítési tevékenységet végez és szervez (Chikán 1997). 

Tagjai jellemzően kistermelők, egyéni vállalkozók és családi vállal-
kozók lehetnek, nem kizárva a tőkeerős nagyobb vállalkozásokat sem. Te-
vékenységi körük nemcsak a szervezési, értékesítési, hanem logisztikai és 
egyéb funkciókra (marketing) is kiterjedhet.  

A továbbiakban vizsgáljuk meg azt a szövetkezeti modellt, amely a 
lehető legnagyobb hatékonysággal támogathatja az agrártermékek közvet-
len felhasználókig történő eljutását a vizsgált régión belül (5. ábra).  

A helyi piac önálló működéséhez a szövetkezeti modell mint együtt-
működési keret látszik megfelelőnek. A szövetkezeti struktúra lehetővé te-
szi ugyanis a termelői oldal piaci pozíciójának javítását azáltal, hogy in-
tegrátori szerepében a piaci információt gyorsan közvetíti, csökkentve ez-
által a piaci bizonytalanságot, biztosítja a helyi piacon a kereslet és kínálat 
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találkozását és a piac élénkítését. A szövetkezés speciális formájának te-
kinthető a vállalkozói típusú együttműködési forma is. Stratégiájukban az 
árutermelő tevékenység bővítése és integrálása helyett az értékesített ter-
mékek jobb minőségét és a nagyobb értékteremtést helyezik előtérbe, mi-
közben a fogyasztói oldal részletes vizsgálata és a jobb piaci illeszkedés 
válik elsődlegessé. Előtérbe kerülnek az értékesítésből származó jövedel-
mek növelése, a profitorientáltság szövetkezeti szintű adaptálása, a költ-
séglapú elszámolás kiterjesztése. Tevékenysége során lényeges elem a pót-
lólagos tőke bevonása, ami a helyi gazdaság kibővítésének és felélénkíté-
sének alapvető eszköze (Pétervári 2016, Szeremley 2005). 
 

 
 

5. ábra. A szövetkezeti modell mint együttműködési keret. 
 

 
4. Értékesítési csatornák illesztése 
 

A helyi gazdaság hatékony fenntartásának és hosszú távú működte-
tésének feltétele a megfelelő értékesítési csatornák rendszerbe illesztése. 
A rövid illetve a direkt értékesítési csatornák a termelők és a fogyasztók 
olyan szerveződő hálózata, amely a helyi gazdaság élelmiszertermelési és 
értékesítési rendszert, valamint egy alulról kezdeményezett együttműkö-
dést jelent, lényegében a hagyományos „hosszú utas” értékesítési csator-
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nákkal szemben. A rendszer működésének feltétele a termelői és a fo-
gyasztási attitűdök megváltozása és egy markáns szemléletváltás (Csíkné 
2014). 

A közvetlen értékesítés tehát lerövidíti az értékesítési utakat, mert a 
termelők által előállított nyers vagy feldolgozott alapanyagokat közvetle-
nül a fogyasztókhoz, a felhasználókhoz juttatja, kiiktatva a köztes értéke-
sítési szereplőket (nagykereskedelem, kiskereskedelem).  
 

 
 

6. ábra. A közvetlen értékesítés hatásai. 
 

A 6. ábráról jól látható, hogy a direkt értékesítés a termelői és fel-
használói oldalon számos előnyös hatással jellemezhető. A lokális piac kí-
nálati és keresleti oldalának közvetlen összekapcsolása jelentősen csök-
kenti a szállítási távolságot, ami egyrészt a termelők, másrészt a felhasz-
nálók esetében is jelentős tranzakciós és szállítási költségcsökkenéssel jár-
nak. Ezek a költségmegtakarítási lehetőségek csökkentik az élelmiszer elő-
állító és – felhasználó költségigényességét és ezen keresztül növelik a pro-
fit nagyságát. Nem elhanyagolható körülmény az sem, hogy a helyi agrár-
termelők versenyképessége javítható azáltal, hogy a termelő természeti 
adottságai jobban kihasználhatók, mivel olyan termékek előállítása is be-
kapcsolható, amelyek hosszabb szállítást nem képesek elviselni.  
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A termelés környezetterhelése is csökkenthető a lokális piac élénkí-
tésével, mivel a kisebb szállítási és logisztikai költség kíméli az olyan erő-
forrásokat, amelyek a környezetterhelésben súlyponti szerepet játszanak. 

Végül, de nem utolsó sorban a közvetlen értékesítés rendszerének 
bevezetése a költségcsökkentési hatások és a hatékonyságjavulási lépések 
eredményeképpen jelentősen javítja a helyi termelők, kistermelők és csa-
ládi vállalkozások profitkilátásait is.  

A direkt értékesítés következményei tehát egyértelműen előnyösek, 
hiszen elősegítik a helyi piac hatékonyabb működését. A költségcsökken-
tést eredményező lépések megtétele inverz módon növeli a jövedelmet, 
hozamtöbbletet eredményezve elősegíti a keletkező tőke fejlesztési célú 
felhasználását is.  

A helyben megtermelt termékek közvetlen értékesítése több módon 
lehetséges. Elképzelhető olyan alulról szervezett együttműködés, amely 
biztosítja a kínálat és a kereslet összekapcsolását, így lehetővé teszi a friss 
zöldség-gyümölcs, a tárolható zöldségek, a tőkehúsok, a tojás és a tej-tej-
termékek gyors piaci értékesítését. A termékek szállítása a termelőtől a 
fogyasztóig az integrátor közvetítő szerepének segítségével közvetlenül 
történik. A lokális piac kis területi kiterjedése és a termelők valamint a 
fogyasztók kis száma miatt az információ gyorsan terjed, lehetővé téve a 
piac hatékonyabb működését (Tömpe 2000). 

Nagyobb helyi piacok esetén lehetséges olyan együttműködés, 
amely logisztikai központot tart fenn, közösen felügyelt értékesítési pon-
tokat, esetleg bolthálózatokat kialakítva, amely nemcsak a régió nagy fo-
gyasztóinak ellátását teszi lehetővé, hanem az egyéni fogyasztók igényei 
is kielégíthetők. Az utóbbi forma az együttműködés szervezettebb, maga-
sabb szintű formájának tekinthető (Domján 2013). 

 
 

5. A helyi pénz bekapcsolása 
 

A külföldi és hazai szakirodalmak és tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a helyi gazdaság élénkítésének egyik eszköze lehet a helyi pénz be-
kapcsolása. (Association of… 2002, Bánfi–Sulyok-Pap 1998, Kun 2006, 
Swinburn–Goga–Murphy 2004)  

A helyi pénz egy alternatív fizetőeszköz, amelynek területileg beha-
tárolt használata támogatja a helyi piacot. A lokális pénz tulajdonságait a 
kibocsátó úgy alakítja, hogy gazdaságilag erősítse a régiót. 
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A helyi pénz biztosítja, hogy a helyi mezőgazdaság és élelmiszerter-
melés fejlődjön, hiszen az csereeszközként funkcionál, serkenti a helyi ke-
resletet, fokozza a versenyképességet. Ezt azon keresztül éri el, hogy nem 
rendelkezik pozitív kamattal, nem érdemes felhalmozni, viszont érdemes 
gyorsan forgatni (Gál–Gáspár 2013). 

A hivatalos pénzeszköz pozitív kamata és potenciális hozam-terme-
lőképessége miatt gyakran nagyobb nyereségigénnyel kecsegtető terüle-
tekre vándorol, így csökkentve a helyi gazdaságban keletkező profit helyi 
lekötését, akadályozva ezáltal a régió gazdasági fejlődését.  

Amennyiben a helyi pénz számlapénzként is bevezetésre kerül úgy 
egyre bővülő és olcsó hitelkínálatot is jelenthet a helyi gazdaság résztve-
vőinek.  

A pénzzel kapcsolatosan elterjedt az a gyakorlat – ami igen pozitív-
nak tekinthető és a helyi pénz elterjedését segítheti elő –, hogy a helyi pénz 
értékével azonos nagyságú fedezetet kell a bankban elhelyezni, amit nem 
túl kockázatos portfólióban helyeznek el. A felhalmozott hozamot azután 
a helyi gazdaság élénkítésére lehet illetve kell felhasználni.  

Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a pénzhelyettesítőkkel nem-
csak a régió hosszú távú gazdaságélénkítése érhető el, hanem a helyben 
vásárolt termékek és szolgáltatások vásárlásának ösztönzésével a piaci 
szereplők likviditási helyzete is javítható a készpénzkímélő megoldás mi-
att.  

A helyi pénzek gazdaságélénkítő hatása tovább erősíthető, ha a helyi 
pénzekkel történő fizetésnél a felhasználót különböző kedvezményekkel 
jutalmazzák illetve a pénzhelyettesítő pl. étkezési utalványként is felhasz-
nálható (Balatoni korona 2012, Jacsó 2013). 

Végül megemlíthető az is, hogy a helyi pénz gazdaságélénkítő hatása 
úgyis erősíthető, ha a lokális pénz hivatalos pénzzé történő átváltása több-
letköltséggel jár illetve a helyi pénz negatív kamatozású (7. ábra). Ebben 
az esetben ugyanis kisebb a késztetés arra, hogy a helyi pénzt hivatalos 
pénzzé visszaváltsuk.   

A szerződéses kapcsolat mindkét fél számára előnyös, csökkenti a 
piaci bizonytalanságot, elősegíti a helyi piac megélénkülését. A mezőgaz-
dasági termelő a nyílt piaci termeléshez (kooperáció nélküli eladások) ké-
pest nagy biztonsággal tudja értékesíteni termékeit, a viszonylag könnyen 
romló mezőgazdasági alapanyagok gyors értékesítése által az eladás koc-
kázata is csökkenthető. Ezen túlmenően előre jól tervezhető árbevételhez 
jut, ami az élelmiszert előállító piacokon nagy előnyt jelent. 

A mezőgazdasági termékeket előállító fogyasztóknak szintén előny-
nyel jár a szerződéses értékesítési jogviszony. Az év legnagyobb részében 
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ugyanis garantált a helyi piacon az alapanyag-ellátásuk nemcsak a jól tá-
rolható termékek, hanem a szezonális, kisebb mennyiségben igényelt alap-
anyagok vonatkozásában is.  

 

 
 

7. ábra. A helyi pénz gazdaságélénkítő szerepe. 
 

A szerződéses kapcsolat legnagyobb problémáját az jelenti, hogy az 
atomizált kínálati és keresleti oldal találkozása sok időt és tranzakciós költ-
ségeket igényel, valamint a sikeresség nem garantálható megfelelő integ-
rátori szervezőerő nélkül. A következmény az lesz, hogy a szerződéses 
modell általában kis hatékonysággal működik és nagy valószínűséggel 
nem képes a helyi piac elvárható mértékű élénkítését biztosítani. 

A helyi piac hatékonyabb működésének feltételeit teremtheti meg az 
értékesítést szervező szövetkezési modell. Ezekre az együttműködési for-
mákra az a jellemző, hogy alapvetően kínálati oldal indíttatásúak, de fon-
tos feladatuk, hogy a felhasználói oldal érdekviszonyait is megfelelően 
képviseljék, más szóval a keresleti oldal igényeit kellő súllyal vegyék fi-
gyelembe (Domján 2013). 

A hatékonyságjavulás a helyi piac megélénkülésén keresztül azon-
ban csak akkor mérhető, ha kellő számú termelő és felhasználó szövetke-
zik egymással. Ellenkező esetben az értékesítésre szakosodott szövetkezé-
sek által biztosítható előnyök nem használhatók ki megfelelően.  

A fenti kooperáció legfontosabb előnye abban rejlik, hogy a termelés 
koordinálása és a hozzáadott érték növelése mellett nemcsak a kínálat és a 
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kereslet találkozását teszi lehetővé, hanem bizonyos határok között a kíná-
lat kereslethez történő igazítását illetve összehangolását is.  

Fontos momentum továbbá, hogy az előzőekben említett összehan-
goló, koordináló erő elősegíti a piaci információk termelő és felhasználó 
oldali döntéshozatalba történő felhasználását és ezen keresztül a piaci bi-
zonytalanság csökkenését.  

Természetesen a fenti kooperációs forma kialakítása és fenntartása 
is költségekkel és ráfordításokkal jár, de összességében az állapítható meg, 
hogy az értékesítésre fókuszáló szövetkezési modell előnyei messze meg-
haladják a hátrányait és alkalmasak arra, hogy a helyi piac élénkítésének 
motorjává váljanak.  

A piaci koordinációt nagy valószínűséggel leghatékonyabban segítő 
szervezeti keret felvázolása előtt az előző alfejezetekben sor került a helyi 
piac élénkítése elvének bemutatására, majd feltérképezésre kerültek azok 
az együttműködési lehetőségek, amelyek támogathatják a Soproni járás-
ban a mezőgazdasági termelők és az agrártermékeket felhasználók hatéko-
nyabb üzletmenetét. Ezt követően szó volt a keresleti és kínálati oldal kö-
zötti együttműködési lehetőségekről. A vizsgálat során az a következtetés 
volt levonható, hogy a többfunkciós szövetkezeti modell adhatja a legked-
vezőbb együttműködési szervezeti keretet és a piaci érintetteknek a köz-
vetlen és rövid értékesítési csatornákra kell fókuszálniuk, mert ezek támo-
gathatják leghatékonyabban a helyi piacot. Végül megállapításra került, 
hogy a helyi pénz beiktatása is javíthatja a régió hatékonyabb működését, 
a helyi piac forgalmának élénkítésén keresztül.  
 

 
 

8. ábra. A helyi piac élénkítésének modellje. 
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A 8. ábrán a helyi piac élénkítésének azt a leghatékonyabb modelljét 

tanulmányozhatjuk, amely valóban alkalmas lehet arra, hogy a Soproni já-
rás helyi agrárpiacát fejlessze, lehetőséget teremtve arra, hogy a régióban 
keletkezett források támogassák az innovációs lépések megtételét és meg-
akadályozzák a helyi források elvándorlását.  

A járásban a helyi piac kínálati oldalát azok az agrárgazdálkodók al-
kotják, akik a régióban rendelkezésre álló mezőgazdasági erőforrásokkal 
(termőföld, rét és legelő, szakképzett élőmunkaerő, mezőgazdasági gépek 
és berendezések) jó minőségű és megfelelő mennyiségű agrártermékeket 
állítanak elő. 

A régióban az extenzív húsmarhatartás – melynek feltétele a jó mi-
nőségű és megfelelő nagyságú rét és legelőterület – mellett az intenzív, 
istállózott szarvasmarhatartás is fellelhető. Az utóbbi elsősorban az őster-
melőkre és kistermelőkre jellemző, de léteznek nagyobb számú állatot 
tartó szarvasmarha hizlaló és tejtermelő vállalkozások is. A szarvasmarha-
tartás mellett a sertés-, és baromfitartás, valamint a tojástermelés inkább 
intenzifikált, a juhtartás pedig külterjes. A járásban intenzív zöldségter-
mesztés folyik, néhány vállalatnál már nagyüzemi méretekben, míg a gyü-
mölcstermesztés mennyiségileg nem túl jelentős.  

Problémát jelent, hogy a kínálati oldal szereplői sok esetben magas 
szállítási költséggel a régiótól távol értékesítik termékeiket, megfelelő pi-
acszervező erő hiányában.  

A keresleti oldalt jelentik a különböző mezőgazdasági alapanyago-
kat felhasználó vendéglők, a gyermek- és ifjúságétkeztetésben résztvevő 
menzák, egészségügyi intézmények étkezdéi és a régió lakosai. A felmé-
rések azt mutatják, hogy a keresleti oldal szereplői nem elsősorban a járás 
termelőitől szerzik be az alapanyagokat, hanem nagykereskedőktől illetve 
az ország más részéről.  

Látható tehát, hogy sem a termelői sem a felhasználói oldal alapve-
tően nem a helyi piacon értékesíti termékeit illetve szerzi be az alapanya-
gokat, ami egyértelműen fékezi a régió lokális piacának hatékony műkö-
dését. 

A helyi piac élénkítésének és hatékonyabbá tételének alapvető felté-
tele, hogy a piaci adás-vétel nagyobb részben a régió belső piacán történ-
jen. Ahhoz, hogy ez a fontos feltétel teljesüljön, elengedhetetlen egy in-
tegrátorként működő szövetkezet létrehozása. Ez a szövetkezet biztosít-
hatja a kooperációt a piaci szereplők között úgy, hogy az egymással üzleti 
kapcsolatban álló érintettek tagi státust létesítenek. A szövetkezet tehát 
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alapvetően katalizátorként működik – nem bürokratikus vízfejként, ami-
nek fenntartása magas általános költségeket jelent –, biztosítva a régión 
belül a keresleti és kínálati oldal résztvevőinek találkozását. Természetes, 
hogy az integrátori szerepnek a létrehozása és fenntartása kiadásokkal jár, 
erre a fedezetet a tagdíjakból lehet biztosítani. 

A piaci szereplők találkozását követően a tényleges üzleti kapcsola-
tok, kereskedések már a helyi piacon történnek. Az agrártermelők helyi 
piacra történő anyagáramai biztosítják az élelmiszer-alapanyag felhaszná-
lók fogyasztói igényeinek kielégítését, miközben a keresleti oldalról az ér-
tékáram közvetíti az eladó elégedettségét.    

A modell költséghatékony működésének lényeges eleme, hogy a he-
lyi piacon az értékesítési csatornák közvetlenek és rövidek legyenek. El-
lenkező esetben ugyanis egyrészt növekszik a hosszú értékesítési csatorna 
fenntartásának költsége, másrészt csökkennek a profitkilátások mind a ter-
melői mind a felhasználói oldalon. 

Az integrátor szakmai tevékenysége arra a négy fontos funkcióra ter-
jed ki, amelyek a piacélénkítés szempontjából a legfontosabbak.  

A marketing modellbeli szerepét az adja, hogy a helyi piacról illetve 
azok érintettjeiről információkat gyűjt össze és azokat megfelelően rend-
szerezi, így támogatva a helyi piac hatékonyabb működését.  

A logisztikai funkció lényegében a kínálatmenedzsment (agrárter-
melői oldal adatai) és a keresletmenedzsment (alapanyag-felhasználási ol-
dal adatai) összekapcsolásával képes biztosítani az anyag, érték és az in-
formáció olyan áramlását, ami segíti a piaci szereplőket abban, hogy rele-
váns döntéseket hozzanak.  

A tág és szűk gazdasági környezetből leképezhető alapadatok segít-
ségével az integrátor fontos információkat generál és közvetít a helyi piac 
résztvevői felé. Ezek az információk nemcsak a naturális hozamok és igé-
nyek számszerűsítésekor, hanem a pénzügyi és likviditási területeken is 
szükségesek, segítségükkel ugyanis a hatékonyság javítható, a nyereség-
kilátások pedig növelhetők.  

A pénzügyi funkció beillesztése a szövetkezeti modellbe szintén fon-
tos, hiszen az integrátor pénzügyi tevékenységének figyelése és a helyi 
piac fenntartásának költségigénye nyomon követése elengedhetetlen. E 
funkció hatókörébe tartozik továbbá a megfelelő likviditási helyzet fenn-
tartása és a kedvező tőkebefektetési alternatívák keresése.  

A pénzügyi funkció kiemelkedő szerepet játszik a helyi pénz létre-
hozásában és megfelelő hatékonyságú működtetésében is. A lokális pénz 
bevezetése a helyi piacon nagy körültekintést igénylő tevékenység. 
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Amennyiben bevezetése sikeres, csereeszközként történő használata teher-
mentesíti a lokális piacot a hivatalos pénztől, javítja a piaci résztvevők lik-
viditási helyzetét, forrásbővítő hatással rendelkezik és fedezeti háttere ho-
zamot is termel.     
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The impact of information technology on financial intermediary sector 
 

FinTech stands for Financial Technologies, in its broadest definition, that’s 
exactly what it is: technologies used and applied in the financial services 
sector. The new players have been quicker than banks to take advantage of 
advances in digital technology, developing banking products that are more 
user-friendly, cost less to deliver and are optimised for digital channels. These 
new companies are less burdened by the demands of regulatory compliance 
which banks are subject to. FinTech can improve both financial stability and 
access to services, but this requires significant changes in the focus of 
regulations. The regulatory attitude of FinTech regulation should be careful 
and sophisticated to promote innovation for improving digital financial 
inclusion, albeit on the premise of containing potential systemic risk and 
protecting consumer interest in the meantime. 

Keywords: financial technology, FinTech, financial innovation, bank-
ing, regulation 

 
 
1. Bevezetés 

 
A tanulmány megkísérli felmérni a helyét és jelentőségét a pénzügyi 

szektor innovációs trendjeinek. Mivel a pénzügyi szektor meghatározó je-
lentőségű a gazdaságban és a pénzügyek központi szerepet töltenek be a 
gazdasági szereplők, azaz a háztartások, vállalatok, az államháztartás és 
annak alrendszerei életében nem csak hazai, hanem nemzetközi szinten is, 
az európai társadalom jövőjére csak úgy jelentős hatással bírnak ezek a 
változások, mind az angolszász országokban, ahonnan e változások a leg-
gyakrabban indulnak.  
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A pénzügyi innovációt illetően vegyesek lehetnek az érzelmeink: 
egyrészt örömmel töltenek el az olcsóbb és fejlettebb szolgáltatások – leg-
alább is az a részük, melyet adott gazdasági szereplő a saját pénzügyeinek 
irányultságát illetően megtapasztal –, illetve aggodalommal, mivel az in-
novációk veszélyeket rejtenek magukban, egy új eszközben rejlő kockáza-
tok felmérése meglehetősen körültekintő analízis esetén is hagyhat fehér 
foltokat. A 2007-ben kezdődő globális pénzügyi válság egyik fő okaként 
is ilyen rosszul felmért kockázatokat jelöltek meg, mely kockázatfelmérési 
hiba mögött az újszerű elemek tekintetében való tapasztalatok hiánya állt. 
Pedig láthatólag, a gyors változásokat látva, egyre kevesebb időnk lesz ki-
tapasztalni, vagy akár megszokni az adott pillanatban rendelkezésünkre 
álló lehetőségeket, akár a pénzügyi technológiára gondolunk, akár az 
egyéb infokommunikációs (IKT) eszközökre, de a hagyományos értelem-
ben vett műszaki fejlődésre is igaz ez. Megemlítendő még a pénzügyi in-
novációk kapcsán, hogy 2008-ban az IKT-technológiák lehetővé tették egy 
olyan digitális pénznem létrehozását, a bitcoinét, amelyet elterjedten hasz-
nálnak e-tranzakciókhoz az egész világon és ezt hasonló kezdeményezések 
sora követte (Cohen-Setton 2014). 
 
 
2. Mit értünk pénzügyi innováció alatt és vannak-e veszélyei? 

 
„De az is tapasztalható, hogy nem csupán a hasznos új szükségletek 

vetik fel az új pénzügyi megoldások iránti igényt, hanem a szabályozások 
alól való kibújás törekvése is. Számos újítás végül is azért születik meg – 
és ez hasznos – hogy a kockázatok kezelésében segítsen. Sok másik azon-
ban nemhogy csökkentené, de növeli a gazdaság kockázatait” (Botos 
2013). 

„Kevés pénzpiaci újítás történt az Indus Völgyében használt, gabo-
nákra kötött határidős ügyletek óta eltelt párezer évben. A legtöbb dolog, 
amit innovációnak nevezünk, csak egy új módszer arra, hogy többet hite-
lezzünk, vagy kevesebb foglalót kérjünk a klasszikus kölcsönszerződések-
ben” (Ez lesz… 2016, Persaud 2015).  

Mindez elegendő ok lenne arra, hogy károsnak és kockázatosnak te-
kintsük a pénzügyi újtásokat, amelyek elfojtására kell törekedni. Ezekre 
azonban a fejlődéshez szükség van, mind az Európai Bizottság, mind az 
MNB, mind különböző pénzügyi szakmai szervezetek támogatásukat tűz-
ték ki célul, sőt a magyar kormány a Digitális Jólét Program 2.0 részévé 
tette a FinTech területét, kiemelve a „blokklánc” technológiát. Jó ez ne-
künk? 
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2.1. Mit tekintünk FinTechnek? 
 

A pénzügyi technológia szinonimájaként használják számos szak-
szövegben, pl. az Európai Parlament jelentéseiben. A fogalom valójában 
részben szűkebb, ill. tágabb értelmű is lehet. „A FinTech-megoldások 
pénzügyi termékek és szolgáltatások (finance), valamint a technológia 
(technology) ötvözése, azaz a pénzügyi piacon megjelent különböző digi-
tális szolgáltatásokat és technológia fejlesztéseken alapuló üzleti modelle-
ket foglalják magukban” (Kerényi–Molnár 2017). Tehát egy új, speciális 
„iparág”-ról van szó, amely szoftver- ill. technológia fejlesztés segítségé-
vel „szállítja” az olcsóbb, hatékonyabb megoldásokat, ami teljesen új szol-
gáltatásban is manifesztálódhat. Tágabb értelemben azonban akár egyfajta 
trend, amely révén gyökeresen megújul a pénzügyi szektor, sőt maguk a 
pénzügyek, esetleg egylőre még előreláthatatlan következményekkel. 

Gyakran emelik ki fontosságuk miatt a blockchain típusú újításokat. 
„A „blokklánc” egy nyilvános főkönyv, amelyben minden értékmozgás 
követhető, mivel a tranzakciók időrendi sorrendben jelennek meg benne. 
A blokklánc egy a nyilvános és osztott főkönyvi technológiák (DLT) kö-
zül. A tranzakciók története nyilvános, amelyet egymástól független szá-
mítógépek tárolnak, központi szerver nélkül. Ennek köszönhetően a fő-
könyv transzparensebbé és jobban ellenőrizhetővé válik. Egy, a pénzügyi 
szereplők között megosztott főkönyv egyszerűsítheti és hatékonyabbá te-
heti a szindikált hitelezést, az értékpapír-elszámolási rendszereket és a ha-
táron átnyúló fizetéseket is” (Innováció és… 2017). Az úgynevezett „okos 
szerződések” (smart contracts) szintén blockchain alapúak. Lényegük, 
hogy a folyamat beprogramozása révén, a rendszer bizonyos feltételek tel-
jesülése esetén, – amelyeket esetleg előtte ellenőriz – végrehajtja, automa-
tikusan teljesíti a szerződés rendelkezéseit. 

Veszélyei vannak, ez tagadhatatlan. 2017-ben például nagyon sok 
cikk járta körbe a világhálót az Ethereum nevű FinTech céggel kapcsola-
tosan, amelynek oldalán dollármilliókat veszítettek el a felhasználók. Tör-
tént ez hackertámadás miatt, illetve maguk miatt az okosszerződések miatt, 
melyek feltételeinek megadásakor nem volt beépítve olyan ellenőrző me-
chanizmus, amely kiszűrné az ellentmondásos feltételeket. Változtatni pe-
dig biztonsági okokból nem lehet, éppen ez egy lényegi eleme a smart 
contract-oknak. A jelentős bent ragadt összegek miatt érezhetően csökkent 
is a bizalom a FinTech cégek irányában. Magyarországon a Biztosítási 
Szemle foglalkozott a témával (Egyelőre csak a… 2017). 
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2.2. A pénzügyi technológia fejlődése az elmúlt évtizedben 
 
A technológiai újtások zöme ma a pénzügyi szektorra vonatkozik. A 

legsikeresebb innovációknak a mobilfizetések és a határokon átnyúló fize-
tések új lehetőségeinek az egyszerűsödés és olcsóbbá válás okán. Az ügy-
felek számára átláthatóbbá tehetők a pénzügyek: például bizonyos alkal-
mazásokkal (API – Application Programming Interface) a különböző in-
tézményeknél vezetett számláikat online, egy applikáción keresztül követ-
hetik nyomon (Innováció és… 2017). A hitelezés alapú közösségi finan-
szírozás (crowdfunding) során a hitelezés elérhetővé vált pénzügyi közve-
tők kihagyásával is. Ez a Peer-to-Peer lending (P2P). Ennek is vannak 
megújult változatai, például a Peer-to-business lending (PB2) és a 
Institution-Peer lending (Gábossy 2016, Juhász 2017). A FinTech mellett 
megjelent például InsurTech is. Ez azoknak az innovációknak az össze-
foglaló neve, amelyek a biztosítási piacon jelentek meg, ahol ugyanakkora 
az igény a folyamatok digitalizálására, mint a banki szolgáltatások terén és 
ugyanolyan jelentős az új, tevékenységét az IKT-ra alapozó belépők tér-
hódítása is. 

A pénzügyi szolgáltatások online való nyújtása, személyi számító-
gépek, tabletek, a mobiltelefon készülékek már mindennapossá váltak a 
pénzügyi ágazatban. Nem csak természetes ezek alkalmazása, e területen 
a minél kifinomultabb fejlesztésekre való törekvés, de akár csak egy- két 
már elterjedt szolgáltatás hiánya is a versenyben való lemaradás, az elma-
radottság bélyegének az indítékává válik. Az e-szolgáltatások és az elekt-
ronikus fizetések terjedése, értékük és volumenük mára sokszorosára duz-
zadó nagysága – itt beleértve a határokon átnyúló tevékenységeket –, ma-
gával hozta az IKT eszközök és az adatátviteli csatornák teljesítményének 
javítását, annak igényét, a számítógépes biztonság javítását (beleértve a 
blockchain technológia szélesebb körű alkalmazását), a digitális pénztárca 
szélesebb körű használatát és a különféle elektronikus fizetési modellek 
fejlesztését. 

A digitális platformok fejlesztése nem csak a hagyományos pénz-
ügyi intézmények által nyújtott pénzügyi szolgáltatások szélesebb körű 
terjesztését teszi lehetővé, hanem a népszerűsítést is. A hagyományos 
pénzügyi intézmények peer-to-peer, P2P (személyközi hitelezés, kiiktatja 
a pénzügyi közvetítőt) hitelezése és közösségi tőkefinanszírozása 
(crowdfunding) a határokon túlnyúlóan, jó példa erre. Ez a szélesebb körű 
hozzáférést biztosít a pénzügyi szolgáltatások tekintetében a lakosság és a 
vállalkozások számára, valamint olcsóbbá teszi azokat – 11,2%-ról 5,5%-
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ra változik a Fintech révén a nemzetközi tranzakció átlagos díja, Világ-
banki 2015-ös adatok alapján (Kerényi–Molnár 2017). Másrészt, új koc-
kázatokat jelentenek a pénzügyi stabilitásra nézve. 

Számos hazai és külföldi szerző (pl. Kerényi–Molnár 2017) szerint 
nem számíthatunk radikális változásokra. Egyrészt, a változások eddig is 
radikálisak, másrészt, ingerküszöb kérdése, kinek mi a radikális. Jelenleg 
ott tartunk, hogy a bankok profitjuk jelentős részét forgatják vissza abból 
a célból, hogy ne legyenek túl lomhák ahhoz, hogy lépést tarthassanak egy 
olyan piac kihívásaival, ahol korábban egyértelműen piacvezetőként tevé-
kenykedtek. Most azonban attól kell tartaniuk, hogy a FinTech cégek szár-
nyalása következtében elveszítik a legjövedelmezőbb üzleteiket, 5-10 
éven belül elbukhatják jövedelmeik közel 20%-át, a banki alkalmazottak 
csaknem harmadának pedig veszélybe kerül az állása. Az MNB 2017-es 
felmérése szerint már ma természetes elvárás, hogy ne kelljen személyesen 
a bankfiókba fáradni még szerződéskötéskor sem, ahol a 18-22 évesek el 
sem tudják képzelni, hogy bankügyeiket ne teljes mértékben telefonjukról 
intézzék el.  
 
2.3. Hagyományos közvetítők vs. új szereplők 

 
A pénzügyi innováció forradalmasítja a pénzügyi ágazatot, ahogy ez 

részben már megtörtént. Ma a bankok és az egyéb pénzügyi intézmények 
nagyon eltérő módon működnek, mint 20 vagy 30 évvel ezelőtt. Az ügy-
felek számára nem szükséges fizikailag jelen lenni, ellátogatni a bankfi-
ókba vagy egyéb ügyfelek fogadására kialakított egységbe, hogy pénzt he-
lyezzenek el, hogy hitelhez jussanak, fizetést vagy átutalást hajtsanak 
végre, vagy vásároljanak biztosítási vagy egyéb pénzügyi termékeket. A 
tranzakciók sebessége is nagyon megnőtt. Néhány hagyományos pénzügyi 
eszköz megszűnt, vagy szerepük van drámaian csökkent. Például sok or-
szágban a betéti kártyák és az elektronikus átutalások teljes mértékben he-
lyettesítik a csekket.  

A FinTech ágazatba tartozó új szolgáltatókra a hagyományos bankok 
alternatívájaként lehet tekinteni. A folyamatos pénzügyi innováció, külö-
nösen infokommunikációs technológiák alkalmazása forradalmasította a 
pénzügyi ágazatot, és tendencia minden bizonnyal továbbra is folytatódik. 
Mindez új termékeket és – folyamatokat fog magával hozni, és együtt fog 
járni számos jelentős szervezeti és intézményi változással. Ugyanakkor a 
hagyományos hitelintézetek és hagyományos nem bankszerű pénzügyi in-
tézmények továbbra is vezető szerepet fog játszani a pénzügyi szolgáltatá-
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sok nyújtásában, miközben partneri kapcsolatuk tovább mélyül az info-
kommunikációs és adatkezeléssel kapcsolatos szolgáltatásokat és termé-
keket kínáló vállalatokkal. Az információs és kommunikációs technoló-
giák alkalmazása nem szünteti meg a pénzügyi szolgáltatások információs 
aszimmetriájának problémáját és a szigorú előírásokat, a pénzügyi intéz-
mények engedélyezését és a szabályozói felügyeletet.  

A crowdfunding, vagyis a közösségi alapú finanszírozás olyan finan-
szírozási forma, amelyben a forrást igénylő vállalkozások és magánszemé-
lyek nem egy pénzügyi közvetítő intézményen, hanem egy közösségi plat-
formon keresztül „találkoznak” a potenciális forrást nyújtókkal (Juhász, 
2017). Korábban az adományozási célú finanszírozásban volt sikeres, de 
felismerték a benne rejlő lehetőségeket s kis- és közepes vállalkozások, 
amelyek nehezen férnek hozzá banki és tőkepiaci forrásokhoz. Már csak 
az adekvát szabályozás kialakításának időigénye szab gátat a felgyorsult 
fejlődésnek. 2015-ben, a crowdfunding iparág több mint 30 milliárd dollárt 
gyűjtött össze (1. ábra, Barnett 2015). Igaz ugyan, hogy 2016-ban (más 
források szerint 2017-ben) megtorpant, lassult a növekedés üteme, de a 
mesterséges intelligencia terén napjainkban történő fejlesztések miatt fel-
tehetőleg ez nem lesz tartós, új lendületet vesz.  
 

 
 

1. ábra. A közösségi finanszírozás, a kockázati tőke és az üzleti angyalok (mrd USD). 
Forrás: Barnett 2015. 
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Azonban a további bővülésének perspektívái nagy mértékben füg-
genek pénzügyi szabályozástól is. Sokat köszönhet a finanszírozási forma 
a bankszabályzásnak, mely még nehézkesebbé teszi ezeket az intézménye-
ket, mindamellett a crowdfunding kockázatai magasak, egyelőre, részben 
pedig jogszabályokba ütközhetnek bizonyos pontokon. 
 
2.4. Kilátások a jövőre nézve 

 
A jelenlegi trendek alapján valószínűsíthető, hogy a következő évti-

zed vagy akár öt év során a legtöbb pénzügyi szolgáltatást kizárólag az 
interneten fogják lebonyolítani, a pénzintézetek működő fiókjai nagyrészt 
eltűnnek és az elektronikus fizetések és e-átutalások különféle formái to-
vább fognak bővülni. Ez jelentős változásokat és kihívásokat jelent a ha-
gyományos üzleti modellekhez képest úgy, mint a szervezeti struktúrák 
szükséges változása vagy az összes pénzügyi piaci szereplő foglalkozta-
tásban betöltött jelentős szerepe. 
 Jelentős fejlemény a hagyományosan a piacon levő pénzügyi intézmé-
nyek számára a többi piaci szereplő növekvő versenye. Nem pénzügyi jellegű 
vállalatok, például az IKT- vagy a kiskereskedelmi szektor, pénzügyi szolgál-
tatásokat is kínálhatnak és sikeresen versenyeznek a hagyományos pénzügyi 
intézményekkel. A digitális platformok és új fizetési módok, szolgáltatások már 
bizonyították az elmúlt években, hogy képesek a gyors bővülésre. Azonban, 
hogy meddig jut ez a trend, ez főként a szabályozási környezettől függ. Például 
technikailag a crowdfunding versenyezhet a hagyományos vállalati kötvények-
kel és a kockázatitőke-alapokkal. De a tőkealapú és hitelezési szegmensek 
gyors bővülése az egyes joghatóságokra vonatkozó szabályozási mentessége-
ken alapult, amelyek lehetővé tették a cégek számára, hogy úgy bocsássanak ki 
pénzügyi eszközöket, hogy ne kelljen figyelembe venniük a tőkepiac hagyo-
mányos szereplőire vonatkozó követelményeket, szabályozást (Hornuf–
Schwienbacher 2017). Ha a szabvány tájékoztatót és más, a hagyományos be-
fektetési szolgáltatókkal szemben támasztott szabályozási követelményeket al-
kalmazzák, a crowdfunding vonzereje és az egyéb, a peer-to-peer kölcsönzési 
platformokon alapuló pénzügyi szolgáltatások jelentősége csökkenhet. 
 A Magyar Központi Bank 2017 nyarán és őszén kutatást folytatott, 
hogy feltérképezze a FinTech helyzetét és lehetőségeit ma, Magyarorszá-
gon. Végső soron cselekvési tervének, stratégiájának megalapozásához 
szükséges dokumentum elkészítéséről van szó. Többek között azt is meg-
kérdezte, piaci szereplőktől, milyen jövőt képzel el a jelenleg a FinTech 
témakörébe tartozó szolgáltatásokról (2. ábra). A megkérdezettek fele sok-
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kal valószínűbbnek tartja, hogy a sikeresek a hagyományos bankrend-
szerbe olvadnak ill. felvásárlások révén részeivé válnak annak, mint azt, 
hogy akár csak az értéklánc egyetlen elemére hatva kiszorítanák a hagyo-
mányos szereplőket. Igaz, a megkérdezettek 32%-a ennél is radikálisabb 
változásokat vár, a hagyományos hitelintézetek kiszorítását a piacról, ill. 
az alaptevékenységek területére való visszaszorulását.  

Az Európai Központi Bank elemzője háromféle forgatókönyvet vá-
zol: (1) ugyanazok a hagyományos szereplők fognak együttműködési há-
lózatokat létrehozni, amelyek ma is a piacon vannak, (2) ugyanaz a szer-
kezet, struktúra, ám néhány szereplő eltűnik vagy átalakul és (3) egyes 
közvetítők (pl.elszámolóházak) szükségtelenné válnak (Löbert idézi Keré-
nyi–Molnár 2017). 
 

 
 

2. ábra. A FinTech újítások kifutása a következő 5 évben a FinTech cégek véleménye 
alapján. Innováció és… 2017. 
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révén, de számos technikai és szervezési, szervezeti szempontból alkal-
mazkodnia kell. 

A 2007-2010-es globális pénzügyi válsággal összefüggésben a vál-
ságot a pénzügyi innováció visszahatásaként értékeli; a témáról szóló vita 
kizárólag a fenyegetésekre koncentrált. Tehát közvetetten foglalkoztak 
vele, abból a szempontból, hogy a pénzügyi innováció miként befolyásolta 
a pénzügyi stabilitást (Dabrowski 2017). Mára a FinTech és a makrogaz-
dasági politika viszonya jelentősen megváltozott és sok tekintetben inkább 
lehetőségként kezelik a döntéshozók. 
 
3.1. FinTech, kriptovaluták és a nemzeti valuta 

 
 A pénzügyi innováció, bár fontos a pénzügyi ágazat számára, nem 
hoz forradalmi változásokat a monetáris politikai döntéshozatalra és a köz-
ponti bankok makropénzügyi, stabilizálási szerepére. Nem fogja kiküszö-
bölni a készpénz és egyéb tartalék pénz iránti igényt, és nem csökkenti 
annak a lehetőségét, hogy a központi bankok befolyásolhassák a gazdaság 
kiadásait (bár megváltoztathatja a monetáris politika kialakításának né-
hány technikáját).  
 A korábbi szakértői vélemények ellenére, amelyeket korábban is-
mert jövőkutatók is támogattak, hogy a pénzügyi közvetítésben felhasznált 
infokommunikációs technológia révén a készpénz- és a tartalékok nélküli 
pénzügyi rendszer felé haladunk, a globális pénzügyi válság jelentősen nö-
velte a tartalékalap illetve a készpénz iránti keresletet is. Elemezve a pénz-
ügyi innováció lehetséges hatását a monetáris politikára, az első kérdés, 
hogy a magán-nemzetközi e-valuták megjelenése – ilyen a Bitcoin, az 
Ethereum vagy a Ripple – kihívást jelenthet-e a meglévő kormány által 
támogatott, a központi bankok által kibocsátott valuták számára? A 
bitcoin, majdnem egy évtizeddel a létrehozása és elfogadása után számos 
annak szerepe továbbra is marginális. Piaci értékének gyors növekedése új 
pénzügyi buborékot jelez, amire a 2018 elején kitört „kriptovalutapánik” 
elég jó figyelmeztetés lehet (ld. 2017 január-február, napi sajtó pl. origo: 
Hatalmas … 2018).  

A hagyományos valuták erős piaci pozícióját nemcsak a kormány 
határozza meg, amely előírhatja bizonyos típusú tranzakciók lebonyolítá-
sát (például adófizetés és bérfizetések, többek között a hivatalos pénznem-
ben, de a piaci szereplők körében uralkodó preferenciák is; vö. Dabrowski 
2017). A magánszektor választásait az egyes pénznemek között nem csak 
a stabilitás és a vásárlóerő határozza meg: a gazdaságok mérete és a köz-
ponti bankok és kormányok jó hírneve is hatással van rá. Egy másik fontos 
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tényező a piaci szereplők domináns valutaválasztásához az egy adott pénz-
nemben lévő különféle pénzügyi eszközök sokfélesége révén a tranzakciós 
költségek így alacsonyabbak, ha a gazdaság szereplői más pénzügyi esz-
közre szeretnék váltani adott valutában denominált eszközüket. 
 Ez a legfontosabb oka annak, hogy az amerikai dollár továbbra is 
meghatározó szerepet játszik nemzetközi szinten, mint tartalék- és a tranz-
akciós pénznem, annak ellenére, hogy rendszeresen ingadozik a többi 
meghatározó valutával szemben, hiszen az amerikai gazdaság nem mindig 
makrogazdasági teljesítménye nem mindig kiváló. A pénzügyi globalizá-
ció és a pénzügyi innováció elősegíti a növekvő versenyt az egyes pénz-
nemek között. Azonban legalább a mai napig a legfontosabb hivatalos va-
luták, például az USA dollár és euró, a verseny fő nyertesei. Történelmileg 
mindig ott van az ilyen országok hozamigénye amely a szenvedő orszá-
gokban a nemzeti valuták instabilitásából, a magas inflációból, a politikai 
zűrzavarból vagy a háborúból ered. A mai, globalizált, nyitott pénzügyi 
piacokon, épp a nyitottság „melléktermékeként” még ezen túl is, számtalan 
externália létezik. Ez további felelősséget ró a főbb központi bankokra, 
amilyen a FeD, az Európai Központi Bank vagy a Bank of Japan (Dab-
rowski 2017). A monetáris politikai transzmissziós mechanizmusra gya-
korolt hatásának köszönhetően megköveteli a központi banki műveletek 
alkalmazkodását, például a nyíltpiaci műveletek eljárásainak módosítását, 
az előrejelzési modellek frissítését, a monetáris aggregátumok szélesebb 
körű meghatározását és új kommunikációs stratégiákat (Dabrowski 2017). 
 
3.2. A magyar szabályozás várható útjai 
 

Ha nem tudnak megfelelő választ adni a szabályozók az új kihívá-
sokra, akkor az a pénzügyi stabilitás szempontjából felelőtlenségnek te-
kinthető. Miközben az is igaz, hogy a megfelelően szabályozott piacokon 
a termékek, szolgáltatások jobb diverzifikációja előnyösen hat a stabili-
tásra, mert sokféleségük és a szolgáltatásokat kínáló piaci szereplők nagy 
száma csökkenti a koncentrációt és az ügyletek összekapcsoltságát (Inno-
váció és… 2017). A költséghatékonyság előnyét is figyelembe véve egy-
értelműen pozitív lehetőségek rejlenek a gazdasági élet szempontjából. 

Ezért is nagy dilemma, hogy mi is az adekvát szabályozás. A szabá-
lyozó szervek egy optimális keretrendszer kidolgozása mellett teszik le a 
voksukat. Ennek elemei az Innovation hub és a Regulatory sandbox. A 
jogalkotók és a szabályozó hatóságok kényelmetlen dilemmával szembe-
sülnek. Az új pénzügyi termékek jelentős mértékben megkönnyítenék a 
KKV szektor finanszírozását jóval olcsóbbá és rugalmasabbá tennék a 
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pénz- és tőkepiaci ügyleteket. Másrészről, ezek a termékek és intézmé-
nyek, elégtelenül szabályozottak, óhatatlanul megjelenik az üzleti kudarc, 
a visszaélés, vagy csalás. Nem jelentenek kisebb veszélyt a pénzügyi sta-
bilitás szempontjából, mint a hagyományos pénzügyi intézmények, elég-
telen szabályozásuk esetén.  Ez szisztematikus rendszerszintű hibát, pénz-
ügyi válságok sorát, pénzügyi instabilitást eredményez.   

Ugyanez a dilemma vonatkozik az IKT-cégekre is, amelyek külön-
böző e-fizetéseket kínálhatnak, de nem fogadnak el betéteket, hacsak nem 
felelnek meg a szabályozási kereskedelmi bankokkal szemben támasztott 
követelményeknek. Összességében az IKT alkalmazása nem tudja kikü-
szöbölni az információs aszimmetriát és a kedvezőtlen szelekciót, ami a 
pénzügyi közvetítésben rejlik (Dabrowski 2017). 

A 2007-2009-es globális pénzügyi válság legfőbb tanulságának szá-
mít, hogy az átlátható, ellenőrizhető szabályozási követelmények meny-
nyire fontosak és az is lényeges, hogy minden piaci szereplő számára 
egyenlő versenyfeltételeket biztosítanak. Továbbá, ha lehetséges, nemzet-
közi szinten kell koordinálni őket, hogy elkerüljék a határokon átnyúló ar-
bitrázsügyleteket és a szabályozást megkerülő, kockázatos innovációt. 
Nem csak rendkívül kockázatos lenne, de igazságtalan is, ha lehetővé 
tenné az újonnan érkezők számára, hogy mentesüljenek azok alól a szabá-
lyozói követelmények alól, amelyeket a piacon régebb óta jelenlevőknek 
kell követniük. 
 

 
 

3. ábra. A Fintech megoldásokkal kapcsolatos szabályozói dilemma.  
Forrás: Innováció és… 2017. 
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Mivel fentebbiek miatt az a valószínű, hogy a kereskedelmi bankok 

és a nem bankszerűen működő, de hagyományos pénzügyi intézmények 
nem fognak eltűnni, de üzleti modelljüknek jelentősen változnia kell. A 
digitális platformok, amelyek hitelezési szolgáltatásokat ill- az e-fizetések 
új formáit kínálják, az engedélyezett bankok és a nem banki pénzügyi vál-
lalkozások versenytársaiként jelennek meg. A követelmények szigorodása 
esetén azonban e hagyományos, régebbi piaci szereplők hasonló vállalko-
zásai maradnak talpon, a crowdfunding platformok másodlagos jelentő-
séggel bírnak, a kisméretű pénzügyi tranzakciókra és a nem kereskedelmi 
célú tőkegyűjtésre specializálódnak. 
 A mikro- és makroprudenciális felügyeletre vonatkozó szabályozó 
hatóságoknak szorosan követnie kell a pénzügyi innovációk minden típu-
sát (még azokat is, amelyek tisztán technológiai jellegűek), hogy megért-
sék a pénzügyi rendszerre, a pénzügyi stabilitásra gyakorolt hatásukat és a 
fogyasztóvédelem terén, ha szükséges, időben képesnek kell lenniük meg-
előző intézkedések megtételére. 

A Magyar Nemzeti Bank felmérése kutatása alapján válaszadóik kö-
zel 80%-a nem tartja valószínűnek, illetve abszolút elzárkózik a FinTech 
szolgáltatások igénybevételétől abban az esetben, ha nincs egyértelműen 
szabályozva és tevékenységét nem felügyelik, ellenőrzik hatóságok (Inno-
váció és… 2017). 
 

 
 

4. ábra. A Fintech innovációkra vonatkozó szabályozói környezet.  
Forrás: Innováció és… 2017. 

 
A jegybank, megvizsgálva a nemzetközi gyakorlatot, az Innovation 

Hub és a Regulatory Sandbox bevezetésének lehetőségeit fontolgatja és ké-
szíti elő (4. ábra). A Regulatory Sandbox több országban sikeresen működik, 
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de az az Egyesült Királyságból indult 2016-ban. Lényege, hogy felülvizsgálva 
az egyes, egyedi eseteket, a szabályozói követelmények alól felmentés ad-
ható. Ez azonban nem jogszabályi kivételekkel, hanem a jogszabályok alóli 
ideiglenes, időszakos felmentéssel valósulna meg, kizárólag azon esetekben, 
amelyek a pénzügyi stabilitást nem veszélyeztetik. Ez biztosítaná a rugalmas-
ságot, mely a FinTech szereplők érdeke. A megkérdezettek támogatnák a 
Regulatory Sandboxot. Az a rugalmas forma képes lehet a tiltó és megengedő 
szabályozás között egy átmenetet megvalósítani (Innováció és… 2017). 

Az Innovation Hub olyan platform, ahol a jogszabályok alkalmazói 
útmutatást kérhetnek és kaphatnak működési, jogszabályalkalmazási, jog-
értelmezési kérdésekben, a szabályozón túl, egymástól is kaphatnak javas-
latokat. A cél olyan támogató környezet kialakítása, mely segíti a FinTech 
cégeket abban, hogy innovatív ötleteiket sikerre vigyék. Folyamatos kap-
csolattartásra biztosít lehetőséget, az új cégeket pedig figyelemmel kíséri, 
támogatja, segítheti az engedélyek megszerzésének folyamatában is (In-
nováció és… 2017). 

 
 

4. Összefoglalás 
 

A 2008-ban kibontakozó válság után Magyarországon is megjelen-
tek a közösségi finanszírozási platformok. Az információs technológia fej-
lődése, a források szűkössége, a tőkepiacokon folyamatosan megjelenő in-
novációk, a külföldi példák sikere könnyen megérthetővé, már-már termé-
szetessé teszik ezt a jelenséget. Azt várhatjuk, hogy e közösségi platfor-
mok, a FinTech cégek és megoldások jó eséllyel fontosabb szereplőkké, 
tényezőkké lépnek elő a digitális fejlesztések terén, akár a projektek finan-
szírozásában. Az elkövetkező rövid időszakban, ameddig ez még nincs 
így, lényeges volna megteremteni az átláthatóságot e területen. Elébe 
menve a lehetséges problémáknak, olyan optimális törvényi szabályozást 
kialakítani, amely a jelenleginél biztonságosabb működés lehetőségét 
hozná létre, de meg is tarthatnák ezeknek az új szolgáltatásoknak és üzleti 
modelleknek előnyös rugalmasságát. 
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Ipar 4.0 és a közoktatás kapcsolata 
 

Nemes József 
 
 
 

Industry 4.0 and the relationship between public educations 
 

The purpose of the study is to demonstrate that to adapt the knowledge 
required by industrial change, it is also necessary to adapt the attitude and 
the curricular content of the educational system. The study provides defi-
nitions of the major concepts related to industry 4.0, which will be deter-
mining in shaping the technical environment of the coming decades. Ex-
amples of topics applied in the German public education to share technical 
knowledge are provided in addition to an overview of the unfavourable 
changes of teaching technology in Hungary in the past decades. Finally, a 
number of examples of best practices of companies functioning in different 
industries are given. The study aims to support the fact today' advanced 
economy and that of the future can be utilised and developed for human 
purposes by those with technical knowledge only.  

 
 
 

„A problémákat sohasem lehet megoldani 
ugyanazzal a gondolkodással, amely létrehozta 
őket.”  

Albert Einstein 
 

„2016. májusában Magyarország Kormányának hathatós támogatá-
sával és kötelezettségvállalásával, a Nemzetgazdasági Minisztérium és az 
MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet szervezésében 
mintegy 40 hazai telephellyel rendelkező vállalkozás, kutatóintézet, szer-
vezet és oktatási intézmény részvételével megalakult az Ipar 4.0 Nemzeti 
Technológiai Platform” (Ipar 4.0 é.n.). A Platform megalapítása mögött az 



58 

a felismerés állt, hogy az ipar Magyarországon is egy új technológiai kor-
szakváltásba lépett, amelyben az internet-gazdaság alapjaiban alakítja át a 
gyártási és a kapcsolódó logisztikai rendszereket. A megoldandó elméleti 
és gyakorlati problémák olyan sokrétűek, hogy elengedhetetlen egyrészről 
a hazai különböző szintű oktatási intézmények és kutatóintézeti szféra és 
az iparvállalatok együttműködése, másrészről pedig a nemzetközi koope-
ráció. Ezt a felismerést már az 1970-es évek közepén is megfogalmazták, 
ahogy majd lejjebb látni is fogjuk próbáltak is megoldást nyújtani az ak-
kori idők kihívásaira, de az oktatáspolitika útvesztőiben a jónak tűnő meg-
oldások elvesztek.  

„A Munkacsoport támogatni kívánja Magyarország kormányzati 
egységes i4.0 humánerőforrás-fejlesztési stratégiájának kidolgozását. Így 
képez hidat a képzésért felelős valamennyi szakpolitikai reszort, s az NGM 
keretében működő Munka 4.0 munkacsoport irányában. A célkitűzés az 
informatikai és tudás alapú társadalom irányába való átalakulás hatásvizs-
gálata alapján megfogalmazott követelmények birtokában: 

- az oktatási színvonal állandó fejlesztése; 
- a jövő ipari munkaerőinek, a műszaki értelmiségi és kutatói gene-

rációinak a kor változó követelményeihez igazodó, nemzetközileg 
is magas szintű képzése a régi és az új tudásintenzív szakmákban 
és a szükséges összetételben; 

- flexibilis és konvertálható tudás és tanulási képesség átadása a jövő 
nemzedékének; 

- felkészítés a nemzetközi kutatói hálózatokba való sikeres bekap-
csolódásba, a mobilitási képesség elsajátítására” (Az I4.0 NTP, 
é.n.) 

Magyarországon az Ipar 4.0 elnevezés terjed el, de tekintettel arra, 
hogy a kezdeményezés Németországban született, gyakori az Industrie 4.0 
illetve az angol Industry 4.0 írásmód is. Érdekes a nyelvhasználat Távol-
Keleten, ahol pl. a „Chain” (Japán) vagy pl. a „Made in China 2025” 
(Kína) elnevezést használják az „Ipar 4.0” helyett. 

Elsőként definiáljunk az Ipar 4.0 legfontosabb fogalmait, amelyek 
nélkül nehezen boldogulnánk. Az i4.0 a negyedik ipari forradalomra utalva 
az információs technológia és az automatizálás egyre szorosabb összefo-
nódását, illetve ezen keresztül a gyártási módszerek alapvető megváltozá-
sát elhozó időszak összefoglaló neve. A termelési feladatokat a humán erő-
forrástól egyre inkább átvevő intelligens gépek működéséhez azonban 
több tényező is szükséges.  

Az egyik legalapvetőbb kifejezés az M2M, (1. ábra) vagyis a 
machine to machine (gép-a-géppel). Ahhoz, hogy a gépek hatékonyan át 
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tudják venni a komplexebb folyamatok irányítását is, el kell látni olyan 
technikai megoldásokkal, hogy emberi közreműködés nélkül is kommuni-
kálni tudjanak egymással. Így például a gyártósoron dolgozó robotok ön-
állóan képesek a szükséges alkatrészekkel kiszolgálni egymást, vagy egy 
hiba miatt a teljes termelési láncot megszakítani. Az M2M alkalmazások 
időmegtakarítást és kockázatcsökkentést eredményeznek, ugyanakkor ké-
pesek jelentősen mérsékelni az energiafelhasználást és ebből adódóan a 
környezetszennyezést. Az M2M nemcsak munkafolyamatokat egyszerű-
sít, hanem teljesen új üzleti modellek alkalmazását is lehetővé teszi. Alap-
vető előnyei a távfelügyelet, a monitorozás, az optimalizálás és az értesí-
tési lehetőségek. 

 

 
 

1. ábra. Egyszerű M2M architektúra. (Forrás: worldindustrialreporter.com) 
 

Ahogyan az első ipari forradalom egyik legfontosabb eleme a mobil 
gőzgép volt, így napjainkban is a közlekedés, mégpedig az autóipar az 
egyik mozgató rugó. A közlekedési területére vonatkoztatva a V2V 
(Vehicle-to-Vehicle) (2. ábra) megoldást használjuk. Ez esetben az akár 
önmagukat irányító járművek egymással vagy a forgalomirányító lámpák-
kal való kommunikációját értjük. Az intelligens jármű aktívan kommuni-
kál környezetével, azaz része a napjaink egyik informatikai megatrendjé-
nek tekintett Internet-of-Things (IoT, a dolgok internete) jelenségnek. A 
szakzsargon az intelligens közlekedés területén az M2M adatkapcsolatokat 
nemcsak a V2V kifejezéssel, hanem a V2I (Vehicle-to-Infrastructure), il-
letve az I2V (Infrastructure-to-Vehicle) megnevezésekkel is illeti. 
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2. ábra. Illusztáció az optikai V2V kommunikációs rendszerhez. (Forrás: 
http://ieeexplore.ieee.org) 

 
Az intelligens közlekedési rendszereket a szakirodalomban jellem-

zően három rétegre bontják, magára a járműre, illetve az elsősorban köz-
lekedésbiztonsági célú járműrendszerekre (IVS – Intelligent Vehicle 
System), az információ átadására szolgáló, ún. ITS1 rendszerekre (ez a ré-
teg lényegében a járművek egymással, valamint a GPS eszközökkel való 
kommunikációját fedi le) és a gazdasági célú optimalizációt szolgáló ITS2 
rendszerekre (mely esetében a járművek egy központi egységgel is kom-
munikálnak; Pézsa et al. 2011). 

Ezzel a folyamatos fejlesztéssel jutunk el a mesterséges intelligencia 
(Artifical Intelligence – AI = Mesterséges Intelligencia) fogalmához. Az 
AI elnevezést McCarthy alkalmazta először 1956-ban. Elterjedése Marvin 
Minsky 1961-ben megjelent „Steps towards artificial intelligence” című 
cikkének köszönhető (Minsky 1961). 

A nehezen értelmezhető mesterséges intelligencia fogalmán leg-
gyakrabban a gépek logikus gondolkodásra és tanulásra való képességét 
értjük. Fontos, hogy az AI a bonyolultabb, korábbról még nem ismert fel-
adatok megoldását nem pusztán kifinomult, mindenre kiterjedő programo-
zás miatt, hanem önállóan, „tudatosan” képes elvégezni. Peter Jackson 
szerint: „A mesterséges intelligencia a számítógéptudomány azon részte-
rülete, amely az ember olyan kognitív (megismerő) képességeit emuláló 
számítógépi programok tervezésével és alkalmazásával foglalkozik, mint 
a problémamegoldás, vizuális érzékelés és a természetes nyelvek megér-
tése.” 
Példaként a mesterséges intelligencia néhány meghatározása a sok közül: 
 Mentális képességek tanulmányozása számítógépes modellekkel 

(Charniak–McDermott 1985).  

http://ieeexplore.ieee.org)
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 Hardverek és szoftverek együttese, ami képes emberi módon bonyolult 
problémákat megoldani, az emberi gondolkodásra jellemző módon kö-
vetkeztetéseket hozni és javaslatokat tenni, közben kommunikálnak 
környezetükkel, esetleg tapasztalataikból tanulnak (Gábor 1988). 

 Olyan kutatási terület, amely számítási eljárásokkal próbálja megma-
gyarázni és utánozni az intelligens viselkedést (Schalkoff 1990).  

 Annak a tanulmányozása, hogy hogyan lehet számítógépekkel olyan 
dolgokat művelni, melyeket jelenleg az emberek jobban tudnak (Rich–
Knight 1991).  

 Az észlelést, a következtetést és a cselekvést biztosító számítási mecha-
nizmusok tanulmányozása (Winston 1992).  

 A számítógépes tudományok egy ága, amely az intelligens viselkedés 
automatizálásával foglalkozik (Luger–Stubblefield 1993).  

 Az ismeretek és technikák összessége, amelyek segítségével a számító-
gépet alkalmassá tesszük olyan műveletek elvégzésére, amelyeket az 
emberre vonatkoztatva intelligensnek nevezünk (Malita–Malita 1987).  

Az M2M egy információs csatorna meglétét feltételezi, amit a dol-
gok internetének nevezünk (Internet of Things, IoT), és magára az intelli-
gens, egymással önállóan kommunikáló berendezések által használt háló-
zatra utal. A dolgok internete – amelyen keresztül hatalmas adatforgalmat 
közvetítenek és dolgoznak fel az azonosítható intelligens eszközök kap-
csán is érintett az autóipar, például a gyártástechnológia terén: ha a just in 
time-rendszer egyik beszállítója késik a szállítással, a szállítóeszköz auto-
matikus üzenettel tudathatja a problémát a logisztikai központtal, így a 
gyártósor a várakozással töltött időt egy másik alkatrész gyártásával vált-
hatja ki. 

Az IoT fogalmat először Kevin Ashton használta egy 1999-es gon-
dolatmenetében, amely az interneten elérhető adatok forrásával foglalko-
zott. Ashton úgy gondolta, hogy az akkor elérhető 50 petabyte adatot (53 
milliárd megabyte) gyakorlatilag csak és kizárólag emberek töltötték fel a 
világhálóra, akik azonban nem képesek ennél jelentősen több adat rögzíté-
sére a saját környezetükről, épp ezért ezt a feladatot a gépekre, a tárgyakra 
kell bízni. 

A következő fogalom amire a mesterséges intelligencia nagyban tá-
maszkodik a Big Data, pontosabban a Big Data állományára, vagyis arra 
az ember által már-már kezelhetetlen méretű adathalmazra, amelyet az in-
formációs társadalom szereplői állítottak, állítanak elő. Erre a mértékű 
adatfolyamra szoktunk „big data”-ként utalni, és ez több forrásból szár-
mazhat: a mobilinternet használatából, gépek közötti kommunikációból és 
szenzorok használatából („a tárgyak internete”). A magánélet és a munka 
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területén egyaránt fokozódó digitalizáció napról napra növekvő adatmeny-
nyiségeket eredményez. A big szócskát itt nem a szó szoros értelmében 
kell érteni, hiszen az nem az egyes fájlok méretére vonatkozik, hanem a 
különféle adatok sokaságára. A Big Datának nem képezik részét a külön-
féle videó megosztó oldalakon található, 4K felbontású videó tartalmak, 
pedig azoknál valóban nagy, akár több gigabájtos állományokról is beszél-
hetünk. A Big Datát felhasználva, akár a V2V technológiával összevonva 
sokkal közelebb kerülünk az automatizált közlekedéshez is. 

A Big Data fogalma után egyszerű a felhőalapú szolgáltatások mű-
ködésének megértése: az adatokat, szoftvereket nem helyi adathordozón, 
hanem egy szolgáltató eszközein, úgynevezett felhőben tárolják. A publi-
kus vagy privát információkat internet segítségével egy tetszőleges esz-
közről el lehet érni, például a beszerzésért felelős dolgozó szükség esetén 
a munkahelyétől távolról is rendelhet alapanyagot a már megszokott mó-
don. 

A felhőalapú szolgáltatások az utóbbi években mindennapjaink ré-
szévé váltak. A technika fejlesztésével és a fogyasztói igények specializá-
lódásával valószínűleg hasonló folyamaton mennek majd keresztül a ma 
még idegennek hangzó új technológiák is. Ezen fogalmak áttekintése, 
megadja azokat a kulcstémákat amelyekre az i4.0 alapoz. Tehát az oktatási 
rendszernek olyan ismeretekkel kell ellátni és felkészíteni a tanulókat, 
amelyeket a gazdaság az ipar megkíván. Ha ez nem lesz összhangban a 
gazdasági élet követelményeivel a munkaerőpiacra kikerülő munkavállaló 
nem is fogja érteni, mi történik a technikai környezetében. Ezek után vizs-
gáljuk meg az elmúlt évszázadok technikai evolúcióját. 

A történelem folyamán több ipari forradalomról is beszélhetünk, de 
inkább jobb fogalmazás, az ipar forradalmi átalakulása. Az elmúlt idősza-
kokban bekövetkezett forradalmi változások az iparban, a társadalom je-
lentős átalakulását is előidézte. Az ipari struktúrákra való visszahatása pe-
dig ahogy a jelzős szerkezet is mutatja forradalmi. A forradalomelmélet 
egyik legújabb összefoglaló művét a már elhunyt Martin Edward Malia 
(Springfield, Massachusetts 1924, március 14. – Oakland, California 2004. 
november 19.), a Berkeley-i Kaliforniai Egyetem professzora írta, s 2006-
ban jelent meg History’s Locomotives – Revolutions and the Making of 
the Modern World (Malia 2006) (A történelem mozdonyai – A forradal-
mak és a modern világ kialakítása) címmel. A szerző az európai történelmi 
fejlődést tekinti át a középkortól a huszadik század végéig, alapos elemzé-
sekkel idézve fel mindazokat a történelmi fordulatokat, amelyeket „forra-
dalom” néven tartanak számon. Jelen dolgozat nem célja a „forradalom” 
fogalmának tárgyalása, de talán egyetérthetünk azzal a megfogalmazással, 
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hogy „A forradalom tehát a mindennapi nyelvben ma már egyszerűen fon-
tos változást jelent, semmi többet.” (Hahner 2008: 920).  

Az első ipari forradalom a XVIII. században zajlott. Az iparág 1.0-
ja az 1784-es évre keltezhető, a víz- és gőzellátással rendelkező mechani-
kus erőgépek általános használatával. Ekkor a természettudományok, a tu-
dományos tudás még kevésbé volt meghatározó, inkább a próba szerencse 
elve és a tapasztalati tudás volt inkább a domináns. Azonban az i1.0 kö-
vetkezménye, a feltalálók és a feltalálók által meghatározott világ egyre 
meghatározóbb lett a gazdaságban. Egyre kevésbé lehetett természettudo-
mányos tudás nélkül találmányt előállítani. A következő „fontos változás”, 
az i2.0, mely 1870 körül kezdődött, lényeges eleme a tömeggyártásra al-
kalmazott munkaerő és a villamos energiának tömeges méretű alkalma-
zása az ipari struktúrákban. Az elektromos energia általános használata az 
egész gyártási struktúrát átalakította. A hatalmas, monstrum gőzgépek he-
lyett viszonylag kisméretű és jó hatásfokú elektromotor sokkal hatéko-
nyabbá és rugalmasabbá tette a gyártást. A XIX. század második felében 
létrehozták az első gyártósorokat és a többműszakos munkarend kialakítá-
sához hozzájárult a világítás forradalmi megújulása, ekkor készítették el 
az első izzólámpát is. A közlekedés, mint az ipari forradalmak egyik hú-
zóágazata tovább erősödött, elkészültek az első autók és az első elektromos 
kötött pályás járművek is, úgy a városi közlekedésben, mint a nagyvasúti 
vontatásban. Ebben az időszakban szintén hatalmas lépés következett be a 
kommunikációs technológia fejlődésében. Létrejött előbb a vezetékes, 
majd a vezeték nélküli kommunikáció a kontinensek között. A hadiipart 
mindenképpen a technológiai innovációt serkentő ágazatnak kell tekinte-
nünk, az első világháborúval lezárult a második ipari forradalom szakasza. 
A termelés fókusza egyértelműen a hadászati szükségletek felé tolódott el, 
ugyanakkor a létrejött kommunikációs és közlekedési technológiák elen-
gedhetetlenek voltak a frontokon és azok hátországaiban. 

Az 1940-es évek lesz a következő „fontos változás” az ipar és a gaz-
daság területén. Ez a már tényleg használható számítógépek feltalálásának 
az időszaka. Vele együtt kezdődik a digitális korszak is. A következő év-
tizedekben az elektronikai és az informatikai eszközök felhasználásával 
beszélhetünk az i3.0 időszakáról. A harmadik ipari forradalom a második 
világháború után vette kezdetét és tulajdonképpen a jelenleg zajló negye-
dik “felvonás” felvezetője volt. Ezt az időszakot nevezhetjük “digitális for-
radalomnak” is, ebben benne vannak a legfontosabb jellemzők: az elekt-
ronikai ipar fellendülése, a számítástechnika elterjedése, illetve később a 
hálózatok, a világháló és a mobil kommunikációs eszközök alkalmazása. 
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Ipari szempontból azért kiemelkedő ez az időszak, mert a napjainkban 
használt technológiák alapjait képezik. 

Az előző előzmények tapasztalatai támasztják alá, hogy az új prob-
lémák, nem oldódnak meg a régi megoldásokkal. Az elmúlt évszázadok 
eseményei egyértelműen meghatározták, hogy az oktatás és kutatás létfon-
tosságú a gazdasági versenyben résztvevő nemzetek számára. Példák arra 
is vannak, hogy egy-egy ország, akkor is csatlakozni tudott az intenzív 
változásokhoz, ha időben megújította az oktatási rendszerét, megfelelő 
számú képzett szakembert tudott állítani az új technika, technológia alkal-
mazására, majd fejlesztésére.  

Ahogy az elmúlt három forradalmi változás nagymértékben Európá-
hoz kötődik, az i4.0 esetében már nagyobb a merítés, hiszen mint Amerika, 
mint Ázsia már nemcsak követői az eseményeknek, hanem generálói is.  

Európa fejlett gazdaságai, azért a mai napig meghatározói az ipari 
fejlődésnek, de a saját iparral kevésbé rendelkezők, – így hazánk is – leg-
feljebb csak követhetik a változásokat. A kérdés, hogy hány év a fáziskésés 
a gazdasági nagyok és a többiek között. Az ipartörténetet ismerve az elmúlt 
három ipari forradalmi változásokat hazánk mindig valamennyi késéssel 
tudta követni. Ez persze adódott abból a geopolitikai helyzetből is, amely 
főleg az első ipari forradalom időszakára esett. Jelen időszak lenne – talán 
– hazánk számára az első, amikor szinkronban következhetne be a fejlett 
gazdasági országok és hazánk ipari struktúrájának váltása. A feltételes 
mód annak tudható be, hogy a magyar oktatási rendszer kevésbé alkalmas 
arra, hogy azt a tudást adja át a leendő munkavállalóknak, ami szükséges 
ahhoz, hogy az i4.0 kihívásait teljesítse. Ezért szükséges lenne egy teljesen 
új közoktatási tanagyag tartalom kidolgozására, de bizonyos esetekben a 
felsőoktatási tananyagtartalmakat is illeszteni az új tudás átadására. Szán-
dékos a „közoktatás” használata, mivel egy oktatási rendszerünk van, és a 
szakember képzésünk nem a középfokú iskolákban és nem a felsőfokú in-
tézményekben kezdődik, hanem az alapfokú oktatás évfolyamaiban. Ezért 
lenne fontos a közoktatás tananyag elemeit abból a szempontból összeál-
lítani, amire a nemzetgazdaságnak nem a jelen időben, hanem amire né-
hány évtized múlva lesz szüksége.  

Az oktatási intézmények számára a tanítási folyamat tananyag struk-
túráját és tartalmát a Nemzeti Alaptanterv, röviden a NAT írja elő. Attól 
eltérni, gyakorlatilag nem lehet. Ebből adódik, hogy az egyes iskolatípu-
sokban végző tanulók, az adott képzésnek megfelelő kimeneti szabályok-
ban megfogalmazottaknak kell, hogy megfeleljenek.  

A tanulási tanítási folyamatot rendszerben kell kezelni, ezért a szak-
képzésbe belépő tanulók már egy megkezdett – általában nyolcévi tanulás 
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utáni – folyamatból lépnek ki. Tehát a 14-15 éves korosztály tudásszintje 
annyi, amennyit a NAT előír. Ezért nem lehet a szakképzés problémáit 
csak a szakképzés időszakának vizsgálatára leszűkíteni. Az oktatási rend-
szert, részrendszerekre kell bontani, és a részrendszerek között megfelelő 
illesztéseknek kell lenni, egyébként a teljes rendszer működését a rész-
rendszerek illesztetlensége akadályozza. 

Véleményem szerint jelenleg ezek az interfész felületek nincsenek 
összhangban, ezért nem zökkenőmentes az első nyolc osztály továbblépése 
a középfokú oktatás felé, és ezért akadozik a középfokú oktatásban vég-
zettek belépése a felsőoktatásba is. Jelen esetben a természettudományos 
és technikai nevelésre fókuszálunk, hiszen az i4.0 számára ezek a domi-
náns területek, de természetesen nem az egyedüliek. Az előzőkben felvá-
zoltak alapján a vizsgálatot kezdjük az alapprobléma feltárásával. 

Nemcsak az érettségizettek műszaki/technikai ismeretei mutatnak 
egyre csökkenő mértéket, hanem a közoktatás 1-8 évfolyamában végzett 
tanulók esetében is ez kimutatható. Ennek következménye, hogy minden 
ráépülő képzés esetén, – márpedig minden további képzés az 1-8 évfo-
lyamra épít – olyan műszaki/technikai készségek, képességek, kompeten-
ciák fejlesztésével kell foglalkoznia, amelyet egy korábbi életkorban kel-
lett volna elsajátítania a tanulóknak. Ez többek közt betudható annak a ten-
denciának, hogy az 1-8 osztályban csökkent a természettudományos tan-
tárgyak óraszáma, de ez mellett a technikai nevelés óraszámát még ennél 
is nagyobb mértékben redukálták. A legtöbb helyen a technika tantárgy az 
óraszám csökkentése miatt ellehetetlenedett (kevés az olyan iskola, ahol a 
szabad keret terhére plusz egy tanórát kap a technika). A negyvenöt perces 
tanórán gyakorlatilag esély sincs, hogy a tanulók alkossanak, egy modell, 
munkadarab kivitelezését befejezzék. A középiskolákban is hasonló ten-
dencia mutatkozik azzal a különbséggel, hogy a gimnáziumokban már rég-
óta nincs technikai nevelésre fókuszáló tantárgy, holott a hetvenes, nyolc-
vanas években még tanítottak ilyen tantárgyat. A szakgimnáziumban sem 
jelenik meg a technikatantárgy, aminek célja lenne a különböző technikai 
rendszerek működési elveinek, funkcióinak, célszerű használatának elsa-
játítása. A szakma szükséges elsajátítása mellett fontos lenne egy általános 
technikai műveltség elsajátítása is. Hiszen az ember harmadik környezete 
a technikai környezet, (a természeti és társadalmi környezet mellett) mely-
ben a biztos tájékozódás csak a környezet stabil ismeretében lehet. Ennek 
a folyamatnak is betudható, hogy a végzett tanulók műszaki/technikai is-
mereteik nagyon hiányosak, alacsonyak. Egy adott szakképzés nem tudja 
biztosítani, egy általános technikai műveltség megteremtését. Elemi mű-
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szaki és természettudományos elveket, ismereteket nem tudnak, – így al-
kalmazni sem tudnak – amelyeket néhány évtizeddel ezelőtt minden álta-
lános iskolát, középiskolát végzett tanulónak evidens volt. Ez abból is adó-
dik, hogy a tanulók mindent „készen” kapnak, tehát nem találkoznak olyan 
problémával, hogy egy hiányt hogyan lehetne „saját kezűleg” megoldani. 
A sajátkezű megvalósítást persze el kell gondolni, elképzelni, megter-
vezni, aztán kivitelezni. Azok az oktatási módszerek, amelyek az elmúlt 
évtizedekben döntően minden probléma nélkül alkalmazhatóak voltak, ma 
már hatásosan nem.  

Napjainkban – nagyon helyesen – a természettudományok oktatá-
sára kezdenek egyre nagyobb hangsúlyt helyezni. Ez viszont még kevés 
ahhoz, hogy a tanulóknak a kreativitását, konstrukcióképességét, az alko-
tóvágyát fokozza. Nagyon röviden fogalmazzuk meg a természettudomá-
nyok és a műszaki/technikai tudományok feladatát és az abból adódó kü-
lönbséget. A természettudomány az élő és élettelen természet jelenségei-
nek, objektumainak tanulmányozásával foglalkozó tudományágak gyűjtő-
neve. Tehát a természettudományok az egyes tudományágak területét ana-
lizálják, egyre mélyebb rétegekbe „ásnak” le az újabb megismerések érde-
kében. Tehát analizáló jellegű tevékenységet végeznek. Úgy is fogalmaz-
hatnánk, hogy az embertől független természeti folyamatokat (állapotvál-
tozásokat) vizsgálja, és összefüggéseit törvényekbe foglalja. A kulcs foga-
lom az állapotváltozás, illetve ennek vizsgálata. 

A műszaki tudományok, de a közoktatás esetében jobb a technikai 
tudományok megnevezés (ide besorolhatók pl. az agrártudományok is, az 
élelmiszertudomány, stb.) – amire a különböző szintű szakképzés számára 
szükség van – célja ellenben egészen más. A mérnöki (vagy műszaki, vagy 
technikai) tudomány a technológia alkalmazása emberi problémák (célok-
nak) megoldására. Az a hivatásos cselekvés, melynek során a képzelőerőt, 
az ítéletet és az intelligenciát alkalmazzák a gyakorlatban olyan objektu-
mok és folyamatok tervezésére és kivitelezésére, amelyekre az emberiség-
nek szüksége lehet. Itt a kulcsfogalom a tudatos állapotváltoztatás, tehát az 
emberi célnak megfelelő eszköz készítése. 

Tehát a két tudományt, bizonyos mértékben el kell választani egy-
mástól, a felnövekvő nemzedéknek mind a két ismeretre szüksége van, hi-
szen a természettudományok megadják a technika fejlesztésének lehetősé-
gét, a technika pedig megadja a természettudományok számára a további 
kutatások számára nélkülözhetetlen vizsgálóeszközök sokaságát. Így iga-
zából a természettudományok közötti rendszerszemléletet egy technikai 
neveléssel foglalkozó tantárgy tudná megtenni. Mert különben marad a 
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természettudományok rendszerezetlen ismerethalmaza. Egyszerűbben fo-
galmazva, a LEGO elemek halmaza még nem egy kész modell, a halmaz 
minden egyes elemét tudni kell célszerűen egymásra illeszteni. 

Nem véletlen, hogy Németországban olyan tantárgymodul létezik, 
melynek neve „Naturwissenschaft und Technik” (Naturwissenschaft é.n.). 
Az egyik feltételezi és felhasználja a másik tudását, ezt a tantárgy névben 
lévő „und” kapcsolat is jelzi. Ez a megnevezés Németország Baden-Würt-
temberg tartományában használt. Filozófiája, hogy a tanulók megtanulják 
a természeti jelenségeket, utána pedig megismerik, hogy a mesterséges 
környezetben milyen eszköz hozható létre ezen természeti elvek alapján. 
Ilyen például az emberi szem felépítése, működése, majd a fények és szín-
bontás fizikája, és végül a digitális fényképezőgép működése. (Feltételez-
hető, hogy a szakgimnáziumokba bevezetett komplex természettudomány 
tantárgy e minta alapján került bevezetésre. Jó magyar szokás egy kicsit 
végiggondolatlanul, rendszertelenül. Ugyanis a magyar oktatási rend-
szerbe bevezetett integrált tantárgyból hiányzik a technika. Egy példával 
alátámasztva. Egy négy lábú szék négy lábon áll stabilan, ha egy lábat ki-
veszünk, azzal instabillá válik. Lehet három lábú stabil széket tervezni és 
gyártani, de annak a szerkezeti felépítése egészen más. Ez az egyszerű 
példa csak azért, hogy egy kész rendszert meggondolatlanul megbontani 
instabillá válik, de stabillá csak egészen új elveken/alapokon lehet.) Lehet 
használni az „alkalmazott természettudomány” szókapcsolatot, de ez maga 
a technika.  

Röviden ismerjük meg Bajorország „Mittelschule” fokozatában a 
technikai nevelés témakörébe tartozó tananyagokat. Az ötödik és hatodik 
évfolyamban „Natur und Technik” cím alatt jelenik meg. A 7. osztálytól a 
10. osztályig a következő témakörök fordulnak elő. Ha figyelmesen átol-
vassuk a következő rövid kivonatot láthatjuk, hogy milyen módon készíti 
elő az ipar és gazdaság tudásbeli követelményeit. A témakörök spirálisan 
jelennek meg mind a négy évfolyamban (Natur und Technik é.n.). A téma-
körök:  
 
1. Műszaki kommunikáció 

Egyszerű munkadarabok ábrázolása, vonaltípusok, szabványbetűk, 
műszaki rajzok olvasása. Műszaki kézikönyvek értelmezése. Műszaki rajz 
szabványok. Műszaki rajz papíralapon. Műszaki rajz CAD programmal. 

A feladatok megoldására a terveket szabadkézi rajz segítségével vá-
zolja fel. A forgástesteken a formát vagy a szerelvényeket a műszaki nyelv 
segítségével CAD programmal elemezni tudja. Számítógéppel támogatott 
virtuális termékeket állítson össze, saját adatok felhasználásával. 
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2. Tervezés és gyártás: faipari technológia – műanyag technológia – fém-
technika 

Komplett tervdokumentumok készítése, szövegszerkesztő program-
mal. Munkahelyek szervezése, munka előkészítése, eszközök és szerszá-
mok megtervezése. Szakszerűen végzett anyagmegmunkálások, munkahe-
lyi egészségvédelem, munkavédelem. A tervek és a kész munkadarab el-
téréseinek felismerése. 

Hozzon létre tervdokumentációt egy kombinált munkadarabhoz. Vá-
lasszon ki megfelelő anyagokat, félkész termékeket és szabványos alkat-
részeket, figyelembe véve a funkcionális, minőségi és tervezési követel-
ményeket, és ötleteit műszaki nyelven közölje. Vizsgálja meg a különböző 
anyagok gazdasági és ökológiai szempontjait, adjon alternatív megoldáso-
kat. Készítsen részletes, egyéni munkatervet a rendelkezésre álló források 
(pl. idő, eszközök) optimális kihasználása érdekében. Önállóan válassza ki 
a megfelelő gyártási folyamatot a munkadarabok előállításához, megfelelő 
módon hajtsa végre és alkalmazza a munkahelyi biztonság előírásait. Egy 
egyszerű alkatrész vagy munkadarab számítógépes gyártásának értelme-
zése. Értékelje és optimalizálja a gyártási folyamatot a termékminőség ja-
vítása érdekében. 
 
3. Tervezés és gyártás: Elektrotechnika 

A felhasznált elektrotechnikai elemek működésének magyarázata a 
műszaki nyelv használatával, annak érdekében, hogy megértsék működé-
süket egy műszaki rendszerben. Olvassa el és magyarázza meg az egyszerű 
kapcsolási rajzokat, és szerelje össze az alkatrészeket ezen előírásoknak 
megfelelően. Szakszerű építéssel hozzon létre vezetékes kapcsolatokat a 
kapcsolási rajz szerint a munkadarab problémamentes működésének biz-
tosítása érdekében. Ennek során tartsa be a munkahelyi egészség és biz-
tonság szabályait. Önállóan működő elektromos áramkör működését tudja 
ellenőrizni annak érdekében, hogy szisztematikus hibakeresést hajtson 
végre és javítsa a hibát. 
 
4. Tervezés és gyártás: Mechatronika 

Meg kell tudni különböztetni a mechanikai, elektromos, elektronikus 
és számítógépes vezérlésű és szabályozó rendszereket, érthető módon 
tudja megmagyarázni a különbségeket a műszaki nyelv használatával. 
Hozzon létre egy egyszerű műszaki rendszert (pl. jármű, robotkar), ame-
lyet érzékelők vezérelnek vagy vezérelhetnek, előre meghatározott össze-
tevők alkalmazásával. Egyszerű vezérléseket és/vagy szabályozásokat 
hozzon létre számítógéppel. 
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5. Pályaorientáció 
Tudja dokumentálni és bemutatni a különböző ipari és műszaki szak-

mák konkrét tevékenységét, munkamódszereit és munkaeszközeit.  
Különféle gyakorlati tevékenységeket tudjon végezni a kereske-

delmi és műszaki szakmákkal. 
A megszerzett kompetenciákat egy projekt keretében tudja alkal-

mazni, és szakma választását a megfelelő követelmények profiljával tuda-
tosan tegye meg. 
 
6. Média alapképzés 

Készítsen és tervezzen egyszerű dokumentumokat digitális formá-
ban (pl. alkatrészlisták, szerszámlisták). Megfelelő mappastruktúra kiala-
kítása és a létrehozott dokumentumok tudatos mentése. Különböző digitá-
lis termékek tervezése, tudjanak közösen tervezni nyomtatási termékeket 
és prezentációkat. Ehhez tudjon kiválasztani megfelelő médiát és progra-
mokat, azokat tudatosan alkalmazza. 

A tanulmánynak nem célja a teljes tananyagtartalom közlése, de a 
fenti rövid „sűrítményből” kiderül, hogy a tanulók nem algoritmizált fel-
adatokként kapják a tananyagot, hanem meg nem oldott problémaként. A 
lényeg ebben van. Ugyanis a feladat megoldásoknál, megmondjuk a tanu-
lóknak, hogy milyen lépésekben jut el a megoldásig, míg a problémafel-
vetésnél a tanulónak kell az utat „kitaposni” és eljutni a célig.  

Itt érdemes egy kicsit visszamenni az időbe és megvizsgálni, hogy 
az 1970-es években hazánkban a magyar oktatáspolitikában milyen válto-
zást akartak bevezetni és meghonosítani. 

1974-ben az Országos Pedagógiai Intézet javaslatot tett egy Műszaki 
ismeretek és gyakorlatok elnevezésű tantárgyra, amelynek tanterve az első 
hat osztályban megegyezne a gyakorlati foglalkozás akkor érvényes tan-
tervével, csak a 7. és a 8. évfolyamok, illetve a gimnázium 1. és 2. évfo-
lyamainak tananyagán kellene korszerűsíteni. 

Az 1976. évben megalakult a Magyar Tudományos Akadémia – Ok-
tatási Minisztérium Elnökségi Közoktatási Bizottságának Technika Neve-
lési Bizottsága – Pál Lénárd akadémikus vezetésével –, amely hét újabb, 
módosított tantervi tervezetet állított össze. Az új koncepció alapján fel-
épített tantárgy neve Technika, amelynek cél-, és feladatrendszere az álta-
lános iskola cél-, és feladatrendszerével összhangban van: a tantárgy az 
alapműveltség kialakításához kívánt hozzájárulni és tanterve kötelező ér-
vényű városban és falun, mindkét nembeli tanulók számára. „A Technika 
olyan korszerű alapműveltséget kíván lerakni, amely nemcsak a mai, ha-
nem a jövő feladatainak a megoldásához is segítséget ad. A Technika a 
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természettudományos ismereteket szintetizálja (koncentráció). Az életre, 
az alkotó-termelő tevékenységre kíván elméletileg és gyakorlatilag egy-
aránt felkészíteni és hozzájárulni a sokoldalúan képzett embereszmény ki-
alakításához” (Politechnikai Tanszék 1974). 

A magyar közoktatás rendszerébe a technika tantárgy az 1978-as 
tantervvel az addiginál mélyebb „technikai” tartalommal, technika tantár-
gyi elnevezéssel került bevezetésre az általános iskolák és gimnáziumok 
tantárgyainak sorába. Életre hívója a XX. század második felének robba-
násszerű technikai fejlődése volt. Hazánkban a gazdaság irányítói – az im-
portált technikai rendszerek alacsony hatékonyságú működtetését látva – 
a hetvenes évek elején fogalmazták meg először a technikai alapműveltség 
hiányát.  

Ebben a tantervben a technikatantárgy a megvalósításra, a műkö-
désre koncentrált, elsősorban a tevékenységre épített. Nem az utánzásra, 
hanem az alkotásra, az önálló problémamegoldásra készített fel, és így je-
lentősen hozzájárulhatott a rugalmas gondolkodásra neveléshez. A közok-
tatás területén az elsők között, ha nem elsőként hozta be a problémaköz-
pontú oktatási módszert.  

1990-ben az új kormány államtitkára Beke Katalin kijelentette: „sem 
az általános, sem a középiskolában nincs szükség technikaoktatásra.” A 
szemlélet – szerencsére – nem talált teljes támogatottságot, de a gimnázi-
umokban megszüntették a technikai nevelést. Lényeges, hogy az 1993-as 
NAT még technikaként említi a tantárgyat az „Alkalmazott ismeretek” cím 
alatt. Innentől fogva a technikatantárgy a magyar oktatási rendszerben 
mind erkölcsi, mind anyagi megbecsülésében egyre lejjebb került.  

Az 1995-ben megjelent Nemzeti Alaptanterv két okból is tovább 
rontott a technika tantárgy állapotán. Az egyik, hogy készítői a tanulói ma-
nualitás fejlesztésére hivatkozva újra a munkadarab-centrikusság és a 
munkafogások gyakorlása irányába – az 1960-as évek tanterveinek szint-
jére – süllyesztették az ismeretanyagot. Ez nemcsak szemléletmódjában 
volt hibás, de pénz hiányában nem is lehetett megvalósítani az elképzelést, 
mivel sem eszköz, sem alapanyag már nem állt rendelkezésre. Ballér Endre 
2003-ban így fogalmazta meg: „Az Életvitel és gyakorlati ismeretek, […] 
tartalmai túlságosan heterogénnek tűnnek” (Ballér 2003: 9). A tény az, 
hogy nem annak tűnik, hanem tényleg heterogén. A technikaórákon az 
ipari-, és agrotechnika mellett például háztartástant, közlekedési ismerete-
ket, egészségtant, családszociológiát is kellett tanítani és pályaorientációt 
is kellett végezni. Ezt heti egy órában teljességgel képtelenség kivitelezni. 
Olyan tananyagtartalmakat rendeltek ehhez a tantárgyhoz, melyeket más 
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tantárgyak nem akartak befogadni. Kijelenthetjük, hogy a technikai neve-
lés „felhígítása” innentől gyorsult fel. A NAT készítői a technikai nevelés 
műveltségterületében jól kigondolt rendszerszemléletet – anyag, energia, 
információ, rendszer, modell – szétszedte és más műveltségterületetekbe 
jelenítette meg. 

A 2012-ben elfogadott Nemzeti Alaptanterv az előzőekben leírt 
problémát nemhogy nem orvosolta, de tovább mélyítette a vázolt problé-
mát. A műveltségterület kidolgozói teljesen figyelmen kívül hagyták, hogy 
a ma felnövekvő korosztálynak a természettudományi ismeretek mellett 
egyenrangú technikai/műszaki ismeretekkel is rendelkezniük kell. Nem 
várhatjuk el a diákoktól, hogy olyan közép és felsőfokú szakmákat válasz-
szanak, amelyek alapelveivel, alapismereteivel, munkafogásaival nem ta-
lálkoztak tanulmányaik során. De a műszaki/technikai kultúra nemcsak a 
műszaki pályát választoktól várható el. Ahogyan a műszaki szakemberek-
nek általános irodalmi, művészeti stb. ismeretekkel is rendelkeznie kell – 
teljesen helyesen –, így teljeséggel érthetetlen, hogy az ember mesterséges 
környezetét – a technikai környezet rendszereit – a bölcsészet/humán terü-
leten tevékenykedőknek nem kell ismerni. Általános technikai műveltség-
ről és nem szakmai műszaki ismeretekről beszélünk. 

Ez talán egy kicsit részletes eredet vizsgálat, de szükséges, hogy 
megértsük, hogy miért csökkent évről évre a különböző középiskolákba 
kerülő tanulók technikai/műszaki műveltsége. A NAT nemcsak módosí-
tásról módosításra csökkentette a technikai nevelés óraszámát, hanem tan-
anyagtartalmában is egyre „hígult”, olyan tudásanyagok kerültek ebbe a 
műveltségterületbe, mely más tantárgyak számára vállalhatatlan volt. Egy 
másik jelentős visszalépés volt, hogy évről évre csökkent az anyagi támo-
gatása a tantárgynak, megszüntették a tantárgyat kiszolgáló „központi mű-
helyeket”, az iskolákban felszámolták a technika tantermeket, gyakorlati-
lag minden feltételt lebontottak. Ebből közvetlenül következik, hogy a 
nyolcadik osztályból kikerülő tanulóknak fogalmuk sincs egy-egy szakma 
tevékenységéről, eszközkészletéről, „szépségéről”. Ezért a tanulók döntő 
többségénél tudatos szakma választásról nem is beszélhetünk, – talán nem 
is szakmaválasztásról, – de még tevékenységfajta választásról sem. Ebből 
pedig következik, hogy egy szakma választása – döntően – teljesen esetle-
ges, nem lehet csodálkozni a sok „kihulló” tanulóról. A középiskola vagy 
szakiskola első egy-két évében szembesül a tanuló, hogy amit választott 
vagy „jutott neki”, azt a tevékenységet nem szeretné folytatni. Szintén en-
nek a tudás „vákuumnak” a következménye, a tanulók gimnáziumba me-
nekülése, így elodázzák a szakmaválasztás problémáját. Mivel a gimnázi-
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umokban nincs technikai nevelés, így a felsőoktatásba jelentkezők techni-
kai műveltsége azt tartalmazza, amit a hetedik évfolyam végén elsajátított, 
illetve amire emlékszik. A gimnáziumok 12. évfolyamába elhelyezett élet-
vitel tantárgynak már kevés köze van a technika fogalomköréhez. A szak-
középiskolákba/ szakgimnáziumokba, szakiskolákba – sajnos, nagyon sok 
esetben – a „maradék” elv érvényesül, aki már gimnáziumba nem tudott 
bejutni az kerül ezekbe az intézményekbe. Nem motivált tanulókkal nem 
lehet jó szakemberképzést folytatni. Évtizedek óta beszélnek a szakképzés 
megújításáról. De megint azt tapasztaljuk, hogy az oktatási rendszert a 
döntéshozók nem rendszerként kezelik, ezért nem is találják a megoldás 
kulcsát. Az első lépés a szakképzés megújításában, hogy az alapszintű ok-
tatásban a technikai nevelést a mainál nagyobb hangsúllyal kell tanítani. A 
technikai környezetben való tájékozódás azon tanulóknak is előnyére vá-
lik, akik gimnázium után – műszaki jellegű – felsőfokú tanulmányokat 
fognak folytatni. 

A magyar közoktatásból a jelenlegi NAT tananyagtartalmát nem 
részletezném, hiszen mindenki számára elérhető, de az mindenképpen 
megállapítható, hogy olyan műszaki/technikai tartalom, – mint a fentebb 
említett német tantervben – nincs benne.  

Most térjünk vissza az i4.0-hoz. Nagyon elcsépelt mondat, hogy nap-
jainkban egy termék árát nem a benne foglalt „vas”, hanem a szellemi tu-
dás adja. A „vaskorszak” véget ért! A munkavállalók kompetenciái jelen-
tik a garanciát az i4.0 sikeres bevezetésére. Az i4.0 nagymértékben meg-
változtatja a munkavállalókkal szembeni minőségi elvárásokat. A munka-
vállalók egyre nagyobb mértékben kapnak irányító- és koordináló szere-
pet. A hálózatba kapcsolódás növekvő mértéke miatt a csoportmunka, te-
amekben való munka jelentősége is egyre nagyobb lesz. Az i4.0 miatt nem 
csak a „környezet”, hanem a feladatok is változnak. Az egyszerűbb opera-
tív tevékenység (pl. anyag előkészítése) és sok adminisztratív tevékenység 
is (pl. számlázás) számos vállalatnál már napjainkban is automatikusan „a 
digitalizált világ” keretein belül történik. 

Fontos a munkavállalók lelkesítése és motiválása, továbbá félelmeik 
megelőzése. Sokan attól félnek, hogy az i4.0 révén elveszítik munkahelyü-
ket, de ez egy téves következtetés. Egy szombathelyi szakközépiskolában 
2017-ben a végzős tanulók az ipar 4.0 hallatán azt jósolták, hogy ezzel 
növekedni fog a munkanélküliség. (Szinte hihetetlen, hogy ez a gondolko-
dásmód az utolsó néhány száz évben szinte nem változott.) Az természe-
tes, hogy lesznek területek, ahol szabadul fel munkaerő, de a technikai 
evolúció folyamán ez mindig is így volt. Az i4.0 révén felszabaduló mun-
kaerő nyereséget hozó módon vethető be más területeken. Az esztétikai 
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érzéket, kreativitást vagy mélyebb logikát követelő, sok esetben speciális 
feladatok nem oldhatók meg jól képzett és tapasztalt munkaerő nélkül. Itt 
kulcsfogalom a jól képzett munkaerő! 

Az i4.0-hoz tartozó technológiák három nagyobb területre oszthatók 
fel. Az alábbi három terület:  

 a felhő alapú számítástechnika,  
 kiber-fizikai rendszerek (CPS) és az  
 intelligens gyár (Smart Factory),  

továbbá ezek jellemző technológiái. 
Nagy valószínűséggel minden vállalati területen az IT infrastruktúra 

teremti meg az i4.0 alapját. A termelés tervezése mellett fontos szerepet 
kap a forgalom, a szükségletek, a karbantartás, a beruházások, a személy-
zet, és a szállítás megtervezése is. A vállalatok szintjén az IT infrastruktúra 
– ha nem is teljes kiépítettségében – viszont már évek óta jelen van. Ilyen 
terület például a szerszámgépekkel való kommunikáció, melyben a japán 
Yamazaki Mazak vállalatot tudnánk megemlíteni. A vállalat hírnevét az 
általa gyártott, fejlett 5-tengelyes megmunkáló központokkal szerezte. 
Nem meglepő, hogy a gyártótechnológiák területén mindig is élen járó cég 
az elsők között volt a digitális integráció útján. 

A Mazak iSMART Factory egy olyan koncepció, melynek célja az 
adatvezérelt gyártás megvalósítása. (Mazak iSMART Factory é.n.). Az 
először Aichiben (Japán), majd később Kentuckyban (USA) lévő telepe-
ken bevezetett megoldás, korszerű berendezések, automatizáltság és fejlett 
gyártói gyakorlatok alkalmazásával teszi lehetővé a gyártásban részt vevő 
berendezések digitális integrációját. 

A Mazak MTConnect szabad adatáramlást tesz lehetővé, így a kü-
lönböző gépekből, gyártócellákból, eszközökből és folyamatokból kinyert 
adat, a szoftveres feldolgozás után, bármilyen periféria eszközzel (PC, te-
lefon, tablet, stb.) hozzáférhetővé és ellenőrizhetővé válik. A gépkezelők 
ennek köszönhetően valós időben követhetik nyomon a gyártás egyes sza-
kaszait, és a kapott információnak megfelelően javíthatják a gyártás haté-
konyságát (MTConnect é.n.). 

Az iSMART Factory-vel minimalizálható a termelésben a nem ter-
vezett állásidő, időben előre jelezhetők a szükséges gépbeállítások és 
könnyedén szinkronizálhatók az egyes gyártófolyamatok, ami a gépek op-
timálisabb kihasználtságát, ezáltal nagyobb termelékenységet eredmé-
nyez. 

Tovább vizsgálva napjaink technikai megoldásait nem ritka az opti-
malizálás mesterséges intelligenciával való megoldása. Ennek egy példája 
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a Sandvik csoporthoz tartozó Sandvik Coromant a világ egyik vezető szer-
számgyártó vállalata. Több évtizedes működésük során felhalmozott tech-
nikai know-how tudásukat az ipari digitalizációba is átültették. 

Az ötletet a Microsofttól kapták, annak Azure IoT szolgáltatáscso-
magjának, Cortana mesterséges intelligenciájának és Dynamics 365 ügy-
félkapcsolat-kezelési rendszerének formájában. Míg az Azure, a gyártóso-
ron lévő berendezésekbe telepített szenzorok segítségével gyűjti, feldol-
gozza és elemzi a gépek által generált adatokat, addig a Cortana, ezen in-
formációk alapján optimalizálási javaslatokat tesz, melyek javítják a ter-
melés hatékonyságát (Microsoft AI platform é.n.). A Microsoft mestersé-
ges intelligenciája emellett előrejelző karbantartást (predictive 
maintenance) is végez és beütemezi a gépkezelők számára a szükséges ja-
vítási, beállítási feladatokat. A megoldás utolsó lépésében, a gyártásból 
származó, feldolgozott adatok segítségével, a Dynamics 365 aktuális, re-
leváns információt szolgáltat a Sandvik Coromantnak és ügyfeleinek a ren-
delhető szerszámokról, illetve azok elérhetőségéről, szállítási idejéről 
(Sandvik é.n.). 

A két vállalat együttműködéséből megvalósuló IoT megoldás jól 
példázza, miként képes egy vállalat az i4.0 elvárásainak megfelelően fej-
leszteni gyártófolyamatait úgy, hogy közben megtartja a saját termékeitől 
és szolgáltatásaitól megszokott minőséget. 

Jól látható, hogy, míg az előző példában vázolt megoldással a beren-
dezések által generált adatok a gépkezelőhöz kerülnek feldolgozásra, ad-
dig ezzel a megoldással ez már egy mesterséges intelligencia feladata, te-
hát a folyamat következő lépését is számítógépes algoritmusok kezelik. 

A fenti példák alapján bátran kijelenthetjük, a XXI. század ipari 
trendje egyértelműen az automatizálás és az ipari rendszerek korábban 
nem látott mértékű kapcsolódása. A robotizációnak köszönhetően meg-
annyi munka- és feladatkör válik automatizálttá. A munkahelyek felosztá-
sának változása nem csak ipari hatással bír, szociológiai következményeire 
is oda kell figyelnünk. Nagy valószínűséggel a robotok fogják alkotni majd 
a termelő munkásosztályt. Ők lesznek az új kékgallérosok. (Persze nem 
kívánom megkérdőjelezni azokaz a kézműves, manufakturális tevékeny-
ségeket, amelyekre az embereknek – talán – minden időben valós igényei 
lesznek.) 

Természetesen felmerülhet a kérdés, hogy megéri-e automatizálni 
egy-egy műveletet? Mit nyerünk, és mit veszíthetünk akkor, ha robotok 
dolgoznak helyettünk?  
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Nincs lehetőségünk a teljes összehasonlítás elvégzésére, de számta-
lan olyan munkakörnyezet van, ahol vitathatatlanul a robot alkalmazása az 
előnyösebb.  

Ahhoz, hogy a robotok váljanak az új kékgalléros munkásosztállyá, 
sokkal több fehérgalléros munkatársra lesz szükség. A robotok munkája, 
bár programozható és számtalan szcenáriónak megfelelően tervezhető, fo-
lyamatos szakmai felügyeletet igényel. Ugyanakkor előfordulhat, hogy 
több robotot tart szemmel egy ember. Ezeket a fehérgalléros munkaválla-
lókat kell megfelelően kiképezni ahhoz, hogy az új munkavégző egységek 
megbízhatóan működhessenek. A kérdés társadalmi vonatkozását tekintve 
viszont igen szomorú képet kapunk. A világ – nemcsak – fejlődő országa-
iban teljes ágazatok és szinte az egész gazdaság az összeszerelő- és beta-
nított munkák olcsó és gyors elvégzésén alapul. Több millió ember végez 
olyan munkákat a világban, amelyek robotokkal könnyűszerrel automati-
zálhatók lennének, csak még nem jelent meg az igény a leváltásukra. Az 
igény hiánya ez esetben gazdasági okokkal magyarázható: még nem olyan 
olcsó az automatizáció, mint amilyen olcsó ezen országok órabére, vagyis 
népességének munkája.  

A társadalmi és gazdasági érvek ütközése azonban egyre több konf-
liktust generál a minőségi, hatékony gyártás mellett érvelve. Napjainkban 
virágzik a “kézműves” munka, miközben a tömegtermelés iránti igény 
soha nem látott mértéket ölt. A fogyasztás növekedése megköveteli, hogy 
gyorsan, olcsón, minőséget gyártsanak a vállalatok. A jelenlegi kékgallé-
ros munkaerő azonban képtelen lesz lépést tartani az automatizált eszkö-
zökkel, amelyek kisebb helyen nagyobb volumen gyártására lehetnek ké-
pesek.  

Azonban addig, amíg a kérdés társadalmi vonatkozásában nem szü-
letik konszenzus (alapjövedelem mértéke), addig csak álom marad a mo-
noton és unalmas fizikai munkák kiváltása automatizált eszközökkel. Ha 
pedig kialakul a szabályozáshoz szükséges világszintű párbeszéd, fel kell 
készülnünk arra, hogy egyre több “munkatársunk” automata lesz, végső 
soron pedig gondoskodnunk kell nagyszámú munkavállaló átképzéséről, 
munkahelyteremtéséről. Itt kapcsolódhatunk vissza a közoktatás terüle-
tére. Amennyiben a közoktatásban jól állítjuk össze a „tudományterületek” 
megfelelő tananyagtartalmait, úgy lesz könnyebb a későbbiekben a mun-
kavállalók továbbképzését a változó gazdasági igényeknek megfelelően. 
Hatékonyabb a továbbképzés, mint az átképzés.  

A Nemzeti Technológiai Program „Foglalkoztatás, oktatás és tré-
ning” munkacsoportja fogalmazta meg az i4.0 azon képzési vonatkozásait, 
amelyek az elvek gyakorlatba való ültetésének néhány kiemelten fontos 
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humánpolitikai előfeltételét határozzák meg. Alapvetően átalakul a foglal-
koztatási és munkaerőpiac, és az i4.0 szinte minden területen változást hoz: 
a műszaki-technikai munkavégzés környezetében, az üzem- és munkaszer-
vezés területén, az üzemgazdaságtan domináns koncepcióiban, és érzéke-
nyebb reagálást kíván meg korunk demográfiai és munkaerőmobilitási és 
szociális fordulatára. Ezek a változások új stratégiai megközelítést és esz-
közöket kívánnak meg a „Triple-Helix” (Hármas Spirál) minden szerep-
lője részéről. 

A munkacsoport a következő célkitűzéseket fogalmazta meg: 
 az oktatási színvonal állandó fejlesztése; 
 a jövő ipari munkaerőinek, a műszaki értelmiségi és kutatói gene-

rációinak a kor változó követelményeihez igazodó, nemzetközileg 
is magas szintű képzése a régi és az új tudásintenzív szakmákban 
és a szükséges összetételben; 

 flexibilis és konvertálható tudás és tanulási képesség átadása a jövő 
nemzedékének; 

 felkészítés a nemzetközi kutatói hálózatokba való sikeres bekap-
csolódásba, a mobilitási képesség elsajátítására (Munkacsoportok 

é.n.). 
Visszatérve a magyar közoktatás rendszerének tananyag tartalmára, 

feltehetjük a kérdést, hogy mikor készül olyan NAT, amelyik a fenti fel-
sorolásban lévő kompetenciákra készít fel. Amennyiben jelen esetben csak 
a technikai műveltségre összpontosítunk, akkor úgy gondolom, hogy nem 
kellene teljesen új megoldásban gondolkodni. Aktualizálni kellene az 
1978-ban bevezetett technika tantárgy alapelveit, felhasználva a németor-
szági tapasztalatokat. Megjegyzendő, hogy a németországi technikataná-
rok éves konferenciáján Berlinben elhangzott, az 1980-as években Ma-
gyarországon kidolgozott technika tantárgy alapelveit vették át, és adap-
tálták saját oktatási rendszerükbe. Ahogy fentebb láttuk, nálunk 1990-től 
gyakorlatilag ellehetetlenítették a tantárgyat, és a logikusan felépített tan-
tárgyi struktúrát szétszedték, a rendszerből rendszertelenség lett. 

Néhány éven belül új NAT kerül bevezetésre a magyar közoktatás 
rendszerébe. Kíváncsian várjuk, hogy kidolgozói milyen módon veszik fi-
gyelembe a gazdaság nemcsak jelenbeli, de inkább a jövőbeli igényeit, is-
merve azt a kifejezést, „A tudás hatalom!” 
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A társadalmi felelősség kérdése Hunyadi Mátyás  
gazdaságpolitikájában 1458 és 1490 között 

 
Székely Klára 

 
 
 

Social responsibility in the economic policy of Matthias Corvinus 
(1458–1490) 

 
Concerning responsibility of a society is basically linked to financial 

organizations and corporations largely in our modern era. However, in 
history of economics signs of responsible behavior can easily be pointed 
out. Taking care of dependants was not just expected but was always a 
requirement in all autocratic regimes. Similarly supporting the poor or 
artists by the wealth had a thousand-year tradition. It shows the social 
responsibility of the leaders of a given society. Responsible behavior was 
always the main character of leaders forming and guiding society. One of 
the main feature of the Renaissance times was the growing space for 
personal achievements. From the everyday life of Renaissance sovereigns 
to everyday people, the need for reaching achievements was a universal 
aim of that time.  

Matthias Corvinus met all the requirement of being a renaissance 
sovereign. Matthias by strengthening his political power also established a 
true renaissance cultural center in his royal court. In order to reach his 
great-power-politics he needed the necessary amount of financial support. 
His reform in 1467 extends beyond his royal pursuits of becoming greater. 
The monetary reforms succeeded, Matthias’s income was considerable 
with regard to not only other Hungarian kings but also other western rulers 
— concerning the development of Hungary in that time. It can be said that 
‘responsible behavior’ was a major characteristic of the ruling of Matthias 
Corvinus. His reforms pursued a safe and increasingly powerful Hungarian 
kingdom. For his dependants besides reforming public administration, 
setting a safe trade and commodity production, helping talented young 
persons to access to office, developing a renaissance culture was the 
counter balance in return to high taxation and military duty. 
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„Életében mind az egész ország reá kiált vala Mátyás ki-
rályra, hogy igen kevély, nagyravágyó, hertelen haragú és 
felette igen telhetetlen volna, megnyúznó és megönné az or-
szágot, a sok vámokkal és a nagy rovásokkal, mert 
négyször rója vala minden esztendőben az országot. De 
mihelyt meghala, minden ember ottan dicsérni kezdé őtet. 
… Akkoron kezdé minden ember megismerni, micsoda je-
les fejedelem volna az Mátyás király. És akkoron 
kezdének mind az emberek mondani: De csak élne Mátyás 
király, bátor minden esztendőben róná meg az országot.” 

Heltai Gáspár: Krónika az magyarok dolgairól 
 
 
A társadalommal szembeni felelősség firtatásában a hangsúly alap-

vetően korunk gazdasági szervezeteire, vállalataira helyeződik. Gondolat-
indító kérdésként a következőket fogalmazhatjuk meg: Beszélhetünk-e fe-
lelős társadalomról a XX. század előtti korokban? A társadalom vezetőjé-
nek, vezetőinek felelőssége formálja-e a társadalom képét? Kora társadal-
máért felelős vezető volt-e Corvin Mátyás? 

Talán kissé mesterkéltnek, némiképp keresettnek tűnhet a társadalmi 
felelősség témájában egy középkori uralkodó tevékenyégének vizsgálata.  

Az igazolást az ilyen jellegű gazdaságtörténeti kutakodásra a 
legegyértelműbben Angyal Ádám professzor fogalmazta meg. A felelős 
viselkedés nyomai a gazdaságtörténetben mindig is tetten érhetők. Az 
alattvalókról való gondoskodás a történelem minden önkényuralmi rend-
szerében bizonyos értelemben elvárt szokás, sőt törvény is volt. Hasonló-
képp a szegények vagy a művészetek támogatása az adományozás a tehe-
tősebbek részéről évezredes hagyomány (Angyal 2009:14). 

Ez a megállapítás harmonizál azzal a gondolkodással, amely a társa-
dalom érdekében végzett tevékenységet önzetlennek, mások érdekében 
végrehajtottnak tekinti. A társadalmi felelősségvállalás kétségtelenül áldo-
zatvállalás. Jelentheti tényleges anyagi eszközök felajánlását valamilyen 
társadalmi célra (Szerediné Kiss 2012: 2). 

A rendelkezésre álló szakirodalom nyilvánvalóan a vállalatok, gaz-
dasági szervezetek tevékenységére fókuszál a társadalmi felelősség kérdé-
sében. Corvin Mátyás uralkodói gyakorlatának eddigi elemzése is elsősor-
ban a történetírás oldaláról valósult meg. A történészek kivétel nélkül el-
ismerik Mátyás uralkodói kiválóságát, a vita talán csak abban érhető tetten, 
hogy legfőbb célját, a császári címet vajon reális helyzetfelismeréssel cé-
lozta-e meg. Társadalomalakító tevékenységét a reneszánsz korszak hatá-
sának tulajdonítják az egyéni jellemvonások mellett a kutatók (vö. pl. 



81 

Dümmerth Dezső, Balogh Jolán). Jelentős az a nézet, hogy Magyarország 
gazdasági erejét felelőtlenül használta arra, hogy Európa első számú ural-
kodói méltóságát megszerezze, és erre elsősorban a személyes hiúság in-
dította. A másik oldal viszont éppen a Mátyás által megvalósított reformok 
eredményei miatt tekinti reálisnak a császári koronáért folytatott küzdel-
met.  

Magyarországot a korabeli Európához felzárkóztatni olyan feladat 
lehetett a belső viszályoktól, a meg-megújuló török támadásoktól terhelt 
korban, amihez szükségeltetett a nagyformátumú uralkodói személyiség. 
A társadalom élén álló nemesi réteg többszörösen meghasonlott állapota 
(változó összetételű ligák, a köznemesek és a magas arisztokrácia ellen-
téte) komoly akadálya volt a tényleges nemzeti összefogásnak. A jobbágy-
ságot sújtó zavaros, sokszor rabló jellegű adózási viszonyok ellehetetlení-
tették ennek a rétegnek a gazdasági – kulturális előrelépését. a formálódó 
városi polgárság még nem volt olyan erős, hogy támaszkodhatott volna rá 
bármilyen indíttatású reformtörekvés. 

Mátyás király uralkodásának felemlítését, vizsgálatát az 560 éves 
trónra lépési és az 575 éves születési évfordulókon túl az is indokolja, hogy 
ez volt az a korszak, amikorra is a középkori Magyarország felzárkózott 
Európa vezető birodalmainak kulturális szintjéhez. Erre az időszakra már 
kialakult az európai mércével is számottevő magyar reneszánsz.  

Hunyadi János gazdaságpolitikai törekvései lehetőséget teremtettek 
– a korabeli viszonyok között is ziláltnak mondható – pénzügyi állapotok 
rendezésére a királyság területén.  

Hunyadi János kormányzása (1446–1453) alatt rendszeresen és pon-
tosan beszedték a királyi jövedelmeket, amelyeket még Károly Róberttől 
eredtek. Fő célja volt a bányászat fejlesztése, amivel finanszírozhatta a tö-
rök elleni harcokat. Támogatta azokat az iparos fejlesztéseket, amelyek a 
hadsereg fenntartásához voltak szükségesek. Megkísérelte a bárók területi 
hatalmának felszámolását, 7 főkapitányságot hozott létre, amelyek élére ő 
nevezte ki a főkapitányokat, így próbálta megvalósítani, hogy a királyi jö-
vedelmek bejussanak a kincstárba. Királlyá koronázott fia számára ezek a 
rendelkezések jó példaként jelentek meg.  

Hunyadi Mátyás személyisége, az alkotás iránti tisztelete gerjesztő 
erőként funkcionált a korabeli magyar, és nem ritkán európai kultúra alko-
tói számára. A maga korában is kalandosnak minősíthető trónra jutása és 
inspiráló személyisége vonzó lehetett a reneszánsz művészei számára. A 
reneszánsz kultúra egyik legérdekesebb vonatkozása, hogy géniuszai nem 
a kiváltságos, művelt és pénzes rétegekből építkeztek, jelentek meg, ha-
nem gyakorta nem várt helyeken bukkantak fel, sokszor alkalmatlannak 
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látszó előzményekkel. A gondolat akkori szabadságának fokmérője, hogy 
a reneszánsz ösztönözte intellektuális légkörben nem csak egy úton – vagy 
pontból kiindulva lehetett eredményt elérni (Coplestone 2004: 7). Ez az, 
az időszak, amikor a tudás, az alkotás az emberi gondolkodás középpont-
jába került.  

A reneszánsz és vele együtt a humanizmus hatása Magyarországon 
kis fáziskéséssel jelentkezett. A XV. század első felében feltűnnek az új 
szellemiség nyomai, de igazi kibontakozása Hunyadi Mátyás uralkodása 
alatt (1458–1490) következett be.  

A XIII. század közepére, végére játszódtak le döntő változások Nyu-
gat – Európának azon a területein, ahol uralkodóvá vált az egyszerű áru-
termelés (Észak – Itália, Dél – Franciaország, a Német – Római Birodalom 
középső és déli részei).  

A terjeszkedő jobbágygazdaságok, a megváltozott technológiák, és 
a lassan, fokozatosan módosuló jogi viszonyok következtében, többet és 
jobbat tudtak termelni. A megerősödő és kiterjedő helyi piacokat a városi 
kereskedő polgárság ügyletei összekapcsolták. A távolsági, főként luxus-
kereskedelem egyre inkább olyan árucikkeket forgalmazott, amelyeket 
mind többen tudtak megvásárolni. A városok anyagilag megerősödtek, né-
hol el tudtak szakadni földesuraiktól (pl. kommuna mozgalmak), sok eset-
ben pedig önálló városállamokká váltak, amelyek az arisztokratikus köz-
társaságokra hasonlítottak hatalmi szerkezetükkel.  A fennálló világrend-
del való szembekerülés nem is annyira a társadalmi, jogi formák elleni lá-
zadásban mutatkozott meg, mint inkább szellemi, filozófiai és kulturális 
szinten. A meggazdagodó, hatalomhoz jutó ember egyre jobban érezte ma-
gát a földi világban, és az új életforma melletti érvelés nem alapulhatott 
csak a keresztény erkölcs tagadásán. Megoldást a keresztény világ előtti 
gondolkodásrendszer kínált, amelyről egyre többen tudhattak meg infor-
mációkat a művészetek, tudományok segítségével. 

A reneszánsz átfogó elnevezéssé vált, nem csak a művészetfelfo-
gásra, hanem általánosan mindenre kiterjedt. Megfigyelhető, hogy a kuta-
tók általában két nézetrendszert különböztetnek meg: a reneszánsz világi 
oldalát, amelyben az ember és ember, az ember és világ közötti viszonyok-
ról van szó – ezt nevezik összefoglalóan humanizmusnak – és a vallási 
oldalát, amelyben az ember és az Isten, az ember és az egyház közötti vi-
szonyról van szó, ezt némileg szűkítő meghatározással nevezik reformáci-
ónak. 

A reneszánsz művészetére és mindennapjaira mindkét nézetrendszer 
érvényesülése a jellemző. Ez a művészet szintetizálni igyekszik az antik 
hatásokat az új igényekkel és a középkori hagyományokkal. Fő jellemzője, 
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hogy egyre nagyobb teret enged az egyéni teljesítménynek. A mindennapi 
életben pedig a reneszánsz uralkodók személyes indíttatásától a hétköz-
napi emberek életéig hatott a minél nagyobb teljesítményre való törekvés.  

A reneszánsz második korszaka az, amely a XV. század második ré-
szétől a XVI. század második harmadáig tartott, és ebbe az időszakba tar-
tozik Magyarországon Hunyadi Mátyás uralkodásának ideje. E korszak-
ban megerősödött a feudalizmus, a rendiség talaján teremtett központosí-
tott monarchia – melynek tipikus példája Mátyás uralma – birodalmi ter-
jeszkedésekben nyilvánult meg, amelyek konzerválni igyekeztek a saját 
képükre formált világot. Az észak – itáliai városköztársaságok mini mo-
narchiákká alakultak, ahol egy nagybirtokos nemes (pl. Este), vagy egy 
nagy haderővel rendelkező zsoldosvezér (pl. Sforza), esetleg egy óriási va-
gyonú bankár – kereskedő (pl. Medici) birtokolta a hatalmat. A köztársa-
ságok névlegesekké váltak (pl. Velence). A hatalom tényleges gyakorlói 
személyükben váltak korszak formálóvá.  

Ebben a korban kerül előtérbe az antik műveltség eszménye. A kéz-
iratok kiadása megteremti a filológiát, az irodalom nyelve a klasszikus la-
tin lesz, de a klasszikus görögöt is ismerik az igazán művelt emberek. A 
világnézet alakulásában Platon válik a fő forrássá. A humanizmus a szel-
lemi élet minden magasabb szintjére behatolt, először Itáliában, majd 
egész Európában. A humanista gondolkodókat, miként az elnevezés su-
gallja, nem a vallási, sokkal inkább az erkölcsi vonatkozásai érdekelték az 
emberi lényegnek, amelyet a platoni és a neoplatonikus filozófia nyomán 
értelmeztek. Az így erőre kapott kutatói szenvedély az emberi tevékenység 
minden körére kiterjedt, és a művészetek terén magától értetődően a klasz-
szikus civilizáció örökségéhez fordult ihletért (Coplestone 2004: 31). 

A centralizált államszervezet magas rangú tisztségviselői, alkotni, 
tudni vágyó köreiben a XV. század elejére tért hódít a humanista művelt-
ség. Ennek a legismertebb képviselője Leonardo da Vinci lett. Amerigo 
Vespucci (1454–1512) mindössze két évvel később született Firenzében, 
mint Leonardo (1452–1519) a közeli Vinciben, és amikor Kolombusz 
Kristóf (1450–1506) felfedezte Amerikát (1492) Leonardo 40 éves volt. A 
nagy németalföldi szerző Erasmus (1466–1536) akkor született, amikor 
Leonardo 12 éves volt, Gutenberg (1400–1468) pedig a születése körüli 
időben találta fel a könyvnyomtatást. Leonardo 23 éves volt, amikor Mi-
chelangelo (1475–1564) született, és 31 éves volt, amikor Raffaello 
(1483–1520) meglátta a napvilágot. Európa nagyobbik része továbbra is a 
kései középkorban élt, miközben Olaszországban már megmutatkoztak a 
reneszánsz első jelei (Coplestone 2004: 11). 
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Trewin Coplestone-nak ez a reneszánsz géniuszai iránt némileg el-
fogult időbehatárolása jól különíti el Európát két részre. Egyik fele még a 
világnézeti átalakulás előtt áll, míg másik fele – és nem csak Itália – már a 
reneszánsz eszményei szerint kulturálódik. Ehhez a másik félhez tartozott 
Mátyás Magyarországa is. 

A történelmi emlékezés Hunyadi Mátyás személyiségében, törekvé-
seiben a nagyműveltségű embert, a központosított hatalomra törekvő ural-
kodó képét rajzolja az utókor elé. Mátyás király udvari művészetének po-
litikai – provokatív jellege jól ismert, s megfelel minden udvari művészet 
és általában minden hatalmi reprezentáció alapvető feladatának.  

Az all’antica modernséghez egyben az újjászületés tudata is társult: 
kapóra jött gondolat a homo novusként, dinasztikus előzmény nélkül 
trónra hágott uralkodó számára, aki az udvarába gyűjtött humanisták se-
gítségével igyekezett kidolgozni (ebben hasonló történeti konstrukcióknak 
iskolát teremtve) a maga és családja római eredetmítoszát (Marosi 1998: 
12). 

Mátyás törekvése arra, hogy a hatalmát megerősítse együtt járt azzal 
is, hogy a korszellemnek megfelelő magas műveltségű királyi központtá 
tegye udvarát. Közigazgatási változtatásai is az uralkodói hatalom meg-
erősítését szolgálták. A központosított kancellária tulajdonképpen a fő és 
titkos kancellária összevonásával jött létre és Mátyás személyesen fel-
ügyelte a munkáját. a közügyek intézéséhez képzett, rátermett szakembe-
reket alkalmazott a születési előjogokkal rendelkezők helyett. Az egész ki-
rályi hivatalszervezet létrehozásának jól látható célja a kiegyensúlyozott 
közigazgatás biztosítása volt, ami az ország lakossága számára biztonságot 
jelentett. A korábban oly gyakori nemesi hatalmaskodást ezzel korlátok 
közé szorította. A bíráskodás rendszerét is átalakította a cél érdekében. A 
legfelső szinten a személynöki szék működött, alatta állt a királyi ítélőtábla 
a jogtudományában magasan képzett ítélőmesterekkel. Reformjaihoz és 
nagyhatalmi politikai törekvéseihez kellő mennyiségű pénzeszközre is 
szüksége volt Mátyásnak. Az adóreform tudatos, átgondolt uralkodói tö-
rekvés, ám hatékonysága megfelelő szervezés nélkül erősen kétséges lett 
volna. A stabilitást Mátyás újabb pénzügyi intézkedése alakította ki, amely 
a pénzverés terén valósult meg. Az uralkodók gyakorlatában sokszor elő-
forduló „pénzrontás” azt jelentette, hogy a forgalomba helyezett fémpén-
zek – ezüst, arany – nemesfém tartalmát csökkentették. Mátyás ezzel el-
lentétben állandó értékű ezüstpénzt veretett, ugyanakkor jó minőségű volt 
a forgalomban lévő arany forint is. Ezzel növelte a pénzforgalom iránti 
bizalmat, a kereskedési kedvet. Természetesen a király veretett alacso-
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nyabb értékű váltópénzeket – dénár, garas, obulus – is. A Mátyás által ki-
vetett adók lényegesen magasabbak voltak, mint a korábbi uralkodók alatt, 
és az uralkodó bevételei értéktartó pénzben kerültek beszedésre. Ez az adó-
zók számára többletterhet jelentett, ugyanakkor kiszámíthatóbb tette a ter-
heket, kötelezettségeket.  

Uralkodása alatt a maga számára biztosította a vámszedés jogát, a 
bányák és a pénzverés jövedelmét. Pénzügyi reformot hajtott végre, újjá-
szervezte az adórendszert, s az így megnövekedett jövedelmekből jól szer-
vezett zsoldossereget állított fel, de ezek a jövedelmek biztosították a bő-
kezű mecénás szerepének megvalósítását is. Mátyás a magasabb jövedel-
mét elsősorban uralkodói hatalmának megerősítésére, biztosítására fordí-
totta. Ismert, hogy III. Frigyes császárnak 60.000 aranyat fizetett a korona 
visszaszerzéséért. Pénzügyi reformjának jelentősége túlmutat azon a 
puszta királyi törekvésen, hogy több jövedelmet akar az uralkodó. Mátyás 
(1458–1490) uralkodása alatt a pénzügy és adóügy átszervezésére 1467-
ben került sor. A királyság pénzügyi vezetését hagyományosan a főkincs-
tartó irányította, aki mindig is a bárók közé tartozott. Mátyás változtatott 
ezen a helyzeten és a bárói méltóságot egyszerű hivatali beosztásra változ-
tatta. Ezt mutatta a tisztség nevének módosítása (kincstartó), valamint az 
is, hogy Mátyás a kincstartóság élére nem nemest, hanem egy budai pol-
gárt (Ernuszt Jánost) nevezett ki. Ennek a lépésnek a következtében sokkal 
inkább a királytól függött a kincstartó, mint elődei. Az új hivatal igyekezett 
visszafogni a kincstári bevételekkel való visszaéléseket. A királyi jövedel-
mek biztosításához az adózási rendszert is meg kellett reformálni. A régi 
adófajtákra sok megye mentességet szerzett, s beszedésük kikerült a kirá-
lyi adószedők kezéből és gyakorta adóbérlőké lett. Mátyás ezért a kamara 
haszna helyett bevezette a királyi kincstár adóját. Az adószedés rendszere 
megváltozott. Korábban az adó kivetésénél nem törődtek azzal, hogy hány 
család lakik a jobbágytelken. Fizetni egyetlen kapu – lényegében a job-
bágytelek – után kellett.  

„…Lakjék bár azon a telken három, négy, vagy több olyan ember, 
akinek kapuja van” (Károly Róbert 1342-ben kiadott rendelete). Mátyás 
ezen az adókirovási módon változtatott.  

„Ha pedig ketten (két család) kapnának egy telket és egy telek földjét 
egy portán belül, mindkettőjük fizessen egy és egy fél porta szerint” – írta 
elő. A király tehát háztartások (a házakat jelölő füstnyílások, füstök) sze-
rint vetette ki a kincstári adót, a füstpénzt. A háztartás lett az alapja az 
1468-tól (éppen 550 esztendeje) évente akár kétszer is beszedett rendkívüli 
adónak (segély, hadiadó) is, amelyet a háborúk költségeire fordítottak 
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(„rendkívüli” azért volt, mert kivetését évről évre az országgyűlésnek kel-
lett megszavaznia, ellentétben a „rendes” királyi kincstár adójával, amely-
nek beszedéséhez nem kellett a rendek jóváhagyása). A kincstári adót és a 
rendkívüli hadiadót úgy szedték be a jobbágyoktól, hogy együttes össze-
gük évi egy forintra rúgott (kb. egy kecske vagy juh ára). 

Mátyás és tanácsadói eltörölték a harmincad vámot is. A távolsági 
kereskedelem új behozatali és kiviteli vámját, a koronavámot (vectigal 
coronae) minden kereskedéssel foglalkozó embernek fizetnie kellett. A 
névváltoztatással elérték, hogy a korábban szerzett vámfizetés alóli men-
tességek megszűntek, egységesebbé vált a kereskedői tevékenység utáni 
adózás. A pénzügyi reformok eredménnyel jártak. Mátyás éves bevételét 
kb. 600.000–900.000 forint közötti összegre becsülhetjük, ami jóval ma-
gasabb a korábbi és későbbi 250.000 forintos átlagnál. Mátyás jövedelmei 
nemcsak a magyar királyok bevételeihez képest, de – figyelembe véve az 
ország gazdasági fejlettségét- a nyugati uralkodókéhoz képest is tekinté-
lyesek voltak, jóllehet – az Európában egyedülálló – évi 200.000 forintot 
felemésztő végvárvonal jelentős terhet rótt a költségvetésre. A legendás 
Fekete Sereg létrehozása, fenntartása is komoly költségeket jelentett a ki-
rályi kincstárnak. Ez a zsoldos sereg alkotta a királyi haderő magvát. Je-
lentős részét a támadásra is felhasználható gyalogság alkotta. Fontos sze-
repe volt a tüzérségnek is, amely abban a korban is az egyik legdrágább 
haderőnem volt. A sereg legnagyobb részét a nehézpáncélzatú lovasok al-
kották, noha könnyűlovassága is volt Mátyás seregének. az állandó hadra-
foghatóság biztosítása jelentős részét emésztette fel a befolyt adóknak. A 
jól megfizetett, ezért az uralkodóhoz hű zsoldos sereg birtokában vívhatta 
Mátyás a költséges háborúit Csehország és Ausztria ellen. Ennek jelentő-
sége Mátyás külpolitikai törekvéseinek fényében növekedett meg. Az ud-
var, a közigazgatás az uralkodás költségeinek biztosítása érdekében is 
dönthetett Mátyás úgy, hogy a királyi jövedelmek egy kézbe kerüljenek. 
Ez a kéz a kincstartóé volt, aki az uralkodó feltétlen híveként végezte mun-
káját.  

Köztudomású, hogy Mátyás király erőteljesen pártfogolta a művé-
szeteket és a tudományt. Híres tudósokat és reneszánsz alkotókat hívott az 
udvarába, akik tervezett alkotások elkészítésére voltak alkalmasak. Az új 
kornak megfelelő várakat, kastélyokat építtetett, s ezzel is elősegítette a 
reneszánsz építő- és díszítőművészet magyarországi fejlődését, meghono-
sodását (Marosi 1993: 11). 

A Balogh Jolán által összeállított adattár (A művészet Mátyás király 
udvarában I-II. Akadémiai Kiadó, 1966) számos információt és illusztrá-
ciót tartalmaz a királynak az alkotók és alkotások iránti fogékonyságáról. 
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Az emberek az alkotás legfőbb ismérvének a maradandóságot és az 
újszerűséget tekintik (Magyari Beck 2003: 46). 

A Mátyás által támogatott magyar és Magyarországra hívott művé-
szek, tudósok alkotásai, életművei eleget tesznek mind a maradandóság, 
mind pedig – saját korukban- az újszerűség követelményének.  

Mátyás nem csak a kész alkotásokat vásárolta meg, nem csak a már 
tudásuk, művészetük teljében alkotó tehetségeket támogatta és hívta Ma-
gyarországra, hanem arról is gondoskodott, hogy képezzenek a külhoni 
egyetemeken magyar tudósokat, művészeket. Mátyás uralkodása alatt 951 
magyarországi tanuló végezte tanulmányait a bécsi egyetemen (Balogh 
1966: 661). 

A Bolognában tanuló magyarok között találhatjuk ifj. Vitéz János, 
Széchy Dénes, Györgyi Bodó János nevét. Ferrarában többek között Janus 
Pannonius, Várday István, Nagylucsei István, Bakócz Tamás szerezhetett 
tudást a király kegyéből.  

Krakkó egyetemén Mátyás uralkodása alatt 1263 magyarországi 
diák volt (Balogh 1966: 661). 

Pozsonyban, a Mátyás által szervezett egyetem, az Academia 
Istropolitana számára Janus Pannonius keresett professzorokat II. Pál pápa 
engedélyével Rómában. A bolognai egyetem statutamai alapján alapította 
Mátyás 1465-ben az Academia Istropolitanat. 

1489. február 10-én, Bécsben kelt Mátyás levele a bécsi tanácshoz, 
amelyben szól elődje, Osztrák Albert herceg alapítványáról, a fizetett évi 
56 dénárforintról, amelyet nyolc tanuló eltartására fordítottak a Bursa 
Rosaban. Miután az a kívánsága „die kunst und lernung fordern”, megpa-
rancsolja, hogy az összeget ekkor is fizessék ki (Balogh 1966: 646). 

A képzés támogatása mellett Mátyás Európa vezető tudósait, művé-
szeit kérte fel alkotásra, és ő maga is részese akart lenni az alkotás folya-
matának. Valószínűleg még uralkodása elején részt vett a pálos fráter Mic-
hael nyilvános disputáján, amikor a tudós szerzetes egy domonkossal vitá-
zott arról, hogy vajon Szűz Mária alá volt-e vetve az eredendő bűnnek 
vagy sem. Ez a pálos szerzetes nyolc évig tanult Párizsban. Feltehetőleg 
éppen nagy műveltsége tette kedveltté Mátyás előtt (Balogh 1966: 644). 

Feltétlenül meg kell említeni Regiomontanus budai jelenlétét. A tu-
dós csillagász 1470–71-ben a király előtt szólhatott az 1471. évi olasz 
prognosticon tévedéseiről és a bolygókutatás szükségességéről. Mátyás ki-
rály megbízta a jeles tudóst azzal, hogy menjen Nürnbergbe, és ott egé-
szítse ki a saját megfigyeléseit. Regiomontanus Ephemerides című művét 
Mátyásnak ajánlotta (Balogh 1966: 645).  
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A csillagászatot kitüntetett érdeklődéssel kezelte Mátyás. Johann 
von Glogan krakkói csillagász 1467-ben járt a budai udvarban, míg Johan-
nes Gazuli raguzai csillagászt 1459-ben hívta meg Mátyás (Balogh 1966: 
651). Martin Ilkus csillagász, budai plébános 1467-től a pozsonyi egyetem 
professzora, utóbb Budán tanított a domonkos főiskolán, 1485-ben, mint 
szemtanú és egyszersmind tudósító írta le Mátyás bécsi bevonulását a ki-
rály parancsára (Balogh 1966: 651).  

Giovanantonio Sacca parmai jogtudós meghívásáról Magyaror-
szágra a milánói herceg 1487. június 30-án kelt levele szól, amelyben 
Saccát Mátyásnak ajánlotta (Balogh 1966: 646). 

Balogh Jolán adattárában hivatkozik Fra Racki XIX. századi dalmát 
kutatóra, aki műveiben számos dalmát tudóst említ, akik állítása szerint 
megfordultak Mátyás udvarában és a király szolgálatában állottak tudomá-
nyukkal (többek között Petrus Zemany könyvtáros, Serafin Bunic és Toma 
Baseljic professzorok; Balogh 1966: 650). 

Antonio Bonfini történetíró neve közismert, hiszen munkáját, a 
Rerum Ungaricum Decades-t Mátyás megbízásából írta.  Mellette meg kell 
említeni Petrus Ransanus lucerai püspököt, történetírót is, aki 1488 – 1490 
között tartózkodott Mátyás udvarában, mint Ferrante nápolyi király kö-
vete. Ekkor írta magyar történeti művét (Balogh 1966: 652). 

Bonfinihez hasonlóan közismert Galeotto Marzio neve is, aki Má-
tyás királyról írt könyvet. Mátyás fiát, Corvin Jánost is tanította Marzio.   

A tudományok mellett a művészetek nagy kedvelőjeként is számon 
tartja a világ Mátyás királyt. Különösen a festészetet tartotta nagy becsben. 
Erről a reneszánsz festészet fejedelme, Leonardo da Vinci írta Trattato 
della Pittura című művében, hogy Mátyás a festészetet, amely a szemnek 
szól, különbnek tartja, mint a fülnek szóló költészetet, mert az előbbi egy-
szerre közvetíti a szemlélőnek a propótiók harmóniáját és a szépséget, nem 
pedig időrendi egymásutánjában (Balogh 1966: 524). 

Arról is van adat, hogy Leonardo Madonna Litta című képe Mátyás 
számára készült a milánói herceg megbízásából 1485 körül (Balogh 1966: 
523). Az olasz kora reneszánsz festők művei az Itáliában tanuló magyaro-
kat meghódították. Ennek nyomát találjuk Jacobus kassai domonkos szer-
zetes Sermones Dominicales című prédikáció gyűjteményében, ahol Fra 
Angelico festményeiről ír áradozva (Balogh 1966: 521). Filippo Lippi és 
Botticelli rajzai után egyházi ruhákra készült hímzéseket lehet látni Nagy-
szeben múzeumában, és több ilyen rajz után készített kézimunka is létezett 
Mátyás palotáiban és a korabeli egyházi épületekben (Balogh 1966: 522). 

Mátyás maga is modellje volt a magyarországi reneszánszra jel-
lemző képzőművészeti alkotásoknak. Az egyik leghíresebb ilyen alkotás 
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Andrea Mantegna képe, amely valószínűleg Mátyást még uralkodásának 
első évtizedében ábrázolta, mivel virágkoszorús dísszel csak az ifjú királyt 
illethette a művész. Mátyás megbízását Mantegnának valószínűleg Janus 
Pannonius közvetíthette, aki Mantegna jó barátja volt (Balogh 1966: 525). 
A kép később sajnos elpusztult, 1780-ig tud csak róla a művészettörténet. 

A reneszánsz építészet szép példáit valósította meg Mátyás Magyar-
országon. Váraiban, kastélyaiban a reneszánsz díszítő művészet legjellem-
zőbb alkotásait hozatta létre olyan művészekkel, akik társadalmi megbe-
csülést vívtak ki maguknak alkotó tevékenységükkel. Közülük is az egyik 
legtöbbet foglalkoztatott volt Albertus pictor Florentinus, akit Filippo 
Lippi ajánlott maga helyett Mátyásnak. Albertus magister címzése, és elő-
kelő szereplése tanúként Taddeus de Lardis gömöri főesperes társaságában 
jelentős, megbecsült művészre vall. Firenzei származása valószínűvé teszi, 
hogy működésének nyomait az esztergomi érseki palota firenzei stílusú 
falfestményeiben, az Erények alakjaiban és a Zodiakus jelképeiben kell 
keresnünk. Hasonló stílusú, hatású festmények felfedezhetőek voltak az 
itáliai reneszánszhoz szokott Beatrix és Ippolito d’Este palotáiban (Balogh 
1966: 528). 

A magyarországi reneszánsz Mátyás uralkodása alatti szakaszában 
az irodalom képviselői is jelentős szerephez jutottak. A magyar humanis-
ták főként a szónoklatban és az epistola-írásban jeleskedtek, de feltétlenül 
meg kell említeni Janus Pannonius, Garázda Péter vagy Bakócz Ferenc 
költészeti alkotásait, Nagylucsei István pedig követjárásainak történetét 
írta meg (Balogh 1966: 662). Mellettük, Mátyás védnöksége alatt írta mű-
veit Vitéz János, Hando György, Váradi Péter is. Az uralkodó híres könyv-
tárában magyar nyelvű kódexek is voltak. Ismert közülük Bárhori László 
Bibliája és Biblia-magyarázata. 

Mátyás uralkodása alatt egyfelől a reneszánsz európai vezető itáliai 
vonalához kapcsolódott a magyar kultúra, másfelől a nemzeti művelődés 
hazai alkotói is teret kaptak, és alkotásaikat a külhoni reneszánsz produk-
tumaival egyenrangú teljesítményként hozták létre. Ebben az alkotó folya-
matban Mátyás egyszerre volt megrendelő, mecénás, és az alkotások né-
melyikének ihlető modellje is. Mátyás egyénisége még a távolban, Firen-
zében dolgozó könyvmásolókat is megérintette. A kézzel másolt kódexek 
kolofónjaiban lelkes és csodáló sorokat írtak a magyar királyról (Balogh 
1966: 644). Hasonlóan az itáliai reneszánsz fejedelmeihez. 

Mátyás luxus iránti vonzódásáról azok a feljegyzések adnak képet, 
amelyek a levelezésekben, diplomáciai iratokban maradtak fenn. A köve-
tek a diplomáciai tevékenység mellett árubeszerzést is végeztek az ural-
kodó számára. Mátyás bársonyt, selymet, ékszereket vásároltatott Itália 
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szerte, ám jelentős összegeket költött kódexek, kéziratok megszerzésére 
is. Az sem volt ritka, hogy Mátyás elküldte a rendelését Lorenzo Medici-
nek vagy éppen egyenesen a Signoriának. Aztán az illusztris címzettek tel-
jesítették a király kéréseit. Több levelezés is fennmaradt, amelyekben töb-
bek között Farkas László nevét említik, aki a magyar király számára bár-
sonyt és más luxuscikkeket vásárolt. Farkas László egyik levele Lorenzo 
Medicihez 1476. szeptember 6-án kelt, és ebben arról ír, hogy a Mediciek 
boltjában megtalálta azt a bársonyt, amilyet a magyar király kerestetett, de 
22 dukát rőfje, míg Mátyás előírásai szerint ő csak 18 dukátot adhat az 
anyag rőfjéért (Balogh 1966: 470). Eszerint Mátyás „megtervezte” a költ-
ségeket, mielőtt útra bocsájtotta a megbízottját. Mátyás király több fenn-
maradt levelében is említi Farkas Lászlót, mint hűséges deákját. 
„…fidelem nostrum nobilem Ladislaum literatum Farkas dictum” (Balogh 
1966: 471) számtalan írásos nyoma maradt annak, hogy a magyar uralkodó 
komoly összegeket fordított az életet kellemesebbé tevő luxus holmikra. 
Feltételezések szerint Egyiptomból és a perzsa birodalomból is szállítottak 
Magyarországra árut Mátyás követei. A közvetítő kereskedelmet is 
igénybe vette a király gyakorta. Többször is előfordult, hogy Raguza vá-
rosi tanácsa segítette hozzá a királyt kódexek megvásárlásához. A luxus-
holmik, műtárgyak, kódexek mellett a hadsereg működtetéséhez szükséges 
fegyvereket is vásárolt Mátyás külföldről. 1480-ban Regensburgban vásá-
rolt hadihajókat, fegyvereket a török elleni harchoz. Erről Mátyás levele 
tudósít, amelyet III. Frigyes császárhoz írt azzal a kéréssel, hogy a császár 
biztosítson vámmentességet ezeknek az általa vásárolt áruknak.  Egyik 
uralkodó segített spórolni a másiknak.  

Az építkezések is a reneszánsz jegyében zajlottak Mátyás akarata 
szerint. A szobrokkal dúsan díszített várak, kastélyok építéséhez itáliai 
mestereket hozatott Magyarországra és a munkájukat jól megfizette. 
Ugyanígy a szobrászok, ötvösök, festők, miniátorok, illusztrátorok mun-
káját is nagyra becsülte az uralkodó. A felépíttetett várakat szépen faragott 
bútorokkal, festményekkel, kárpitokkal díszíttette. A szórakozást pedig 
külföldön vásárolt hangszerek biztosították. Több orgonáról vannak fel-
jegyzések mivel Mátyás apjához hasonlóan kedvelte ezt a hangszert. Cite-
rák, lantok, hegedűk, sípok, kürtök, fuvolák, dobok szolgálták az uralkodó 
zeneszeretetét (Borsa 1943: 44). Főként a második házasságkötése után 
növekedtek meg azok a kiadások, amelyek azt a célt szolgálták, hogy a 
Magyar Királyság méltó helyet foglaljon el az európai monarchiák köré-
ben. Egyféle korabeli imázs építésnek is tekinthető Mátyás azon törekvése, 
hogy az országot és uralkodóját gazdagnak és erősnek lássák Európában. 
Ennek az országimázs építésnek az egyik jellemző lépése, amikor IV. Béla 
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leányának, Margit hercegnőnek a szentté avatását kérte II. Pius pápától 
1462-ben. Fennmaradt levele, Boronkai István fordításában bizonyítja, 
hogy Mátyás szerint az ország lakosságának hitbuzgalmát és tegyük hozzá 
a római kultúrához való kötődést erősítheti a magyar királylány szentté 
avatása. „…sokak buzgalmát és üdvösségét gyarapítani fogja, a minden-
ható Isten szemében pedig igen-igen kedves. Hiszen ő nem akarja elrejteni 
a meggyújtott mécset, hanem emelt helyre téteti, hogy világosodjék, és azt 
parancsolja, hogy őt magát is szentjeiben magasztaljuk.” (Dümmerth 
1985: 172). Mindezt Mátyás abban az időszakban fejezi ki, amikor a ke-
reszténység előtt a formálódó reformáció és a török hódítási törekvés ve-
szélyei egyszerre jelentek meg. A magyar király szándéka, hogy országát 
erősnek és európai mércével kulturáltnak láttassa, jól látható a cselekvése-
iben, amihez az anyagi hátteret az uralkodói jövedelmek növelésével te-
remtette meg. 

Teljes joggal megállapítható az a tény, hogy Corvin Mátyás uralko-
dásában az a bizonyos „felelős viselkedés” határozottan jelen volt. Re-
formjaiban a biztonságos, ugyanakkor mind erőteljesebbé váló Magyar Ki-
rályság megalkotása iránti törekvés volt a határozott cél. Az alattvalók szá-
mára a közigazgatás rendszerének átalakítása, a biztonságossá tett keres-
kedelem és árutermelés, a tehetséges ifjak taníttatásának és hivatalba he-
lyezésének gyakorlata mellett a reneszánsz kultúra támogatása, ápolása 
volt az ellensúly a megnövekedett adókért és háborús terhekért. 

Vitathatatlan, hogy Mátyás törekvése a Német-római Császári cí-
mért túl nagy vállalkozásnak minősült. Azonban felelős uralkodóként 
igyekezett megteremteni azokat a gazdasági és politikai alapokat, ame-
lyekkel ez a cím és a vele járó európai hatalom elérhetőnek látszott. A ko-
rabeli magyar társadalom számára Mátyás uralkodása kiszámítható, biz-
tonságos és fejlődő korszakot jelentett.  
 

 
Irodalom 

 
Angyal Ádám 2009. Vállalatok társadalmi felelőssége, felelős társaság-

irányítás. Budapest: Kossuth. 
Balogh Jolán 1966. A művészet Mátyás király udvarában I-II. Budapest: 

Akadémiai. 
Coplestone, Trewin 2004. Leonardo. Budapest: Elektra. 
Dümmerth Dezső 1985. A két Hunyadi. Budapest: Panoráma. 
Leonardo da Vinci 1966. Trattato della Pittura. In: Balogh Jolán A művé-

szet Mátyás király udvarában I. Budapest: Akadémiai. 524. 



92 

Magyari Beck István 1976. Kísérlet a tudományos alkotás produktumának 
interdiszciplináris meghatározására. Budapest: Akadémiai Kiadó 

Marosi Ernő 1993. Mátyás király és korának művészete: A mecénás neve-
lése. Ars Hungarica. 21/1: 11-38. 

Marosi Ernő 1998. Mátyás király udvari művészete: Stílus és politika. Ko-
runk. 3(9)/5: 4-11. 

Szerediné Kiss Magdolna 2012. A gazdaság társadalmi, a társadalom gaz-
dasági felelőssége. Humánpolitikai Szemle. 2012/2: 21-27. 

Vasari, Giorgio 2004. A legkiválóbb festők, szobrászok és építészek élete. 
Debrecen: Tóth. 

 
 

  



93 

 
 
 
 
 

Mezőgazdasági (növénytermesztési) anyagmozgatás és közleke-
dési hálózatok struktúrájának és terheltségének összefüggései  

Vas megye példáján 
 

Szőke Viktória – Kovács László 
 

 
 

Relationship between crop production and transportation networks 
A case study in Vas County, Hungary 

 
Agriculture, especially crop production is a transport intensive industry. 

Present study investigates based on the example of the Hungarian county Vas 
– situated in Western Hungary – how crop production and transportation 
networks are connected with each other.  

After outlining the factors which define agricultural traffic through an 
example will be demonstrated how the operation of a larger agricultural 
company is responsible for traffic on public roads.   

It will be shown – based on statistical data – that a crop farm of the size of 
1000ha causes a massive load on public roads: both purchasing and selling 
activites cause approx. 500 truckloads of transport per year generating an 
immense load on smaller roads near agricultural locations.  

It is also shown that cities are central locations for agricultural 
transportation, since almost all purchasing activities are connected to the cities 
near to agricultural locations.  

Keywords: transporation networks, agriculture,  
 
 
1. Bevezetés 
 

A földrajztudomány területén belül több évtizedes hagyományra te-
kintenek vissza a közlekedési infrastruktúrát hálózatként vizsgáló publiká-
ciók (Beke 1991, Erdősi 2000, Erdősi 2005, Fleischer 2006, Tiner 1981). 
A közlekedési infrastruktúra azonban nem csak általánosságban vizsgál-
ható, hanem egy adott ágazat speciális igényeinek szemszögéből is ele-
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mezhető. A tanulmány célja, hogy Vas megye példáján keresztül bemu-
tassa a mezőgazdasági, azon belül is a növénytermesztési anyagmozgatás 
és a közlekedési hálózatok közötti statikus és dinamikus összefüggéseket.  

Az interdiszciplináris tanulmány a vizsgált jelenségeket a gazdaság-
tudomány, az agártudomány, a földrajztudomány és a hálózatkutatás pers-
pektíváit ötvözve írja le. A tanulmányt így mintegy „szemnyitogatónak” 
szánjuk: rá kívánunk világítani azon interdiszciplináris összefüggésekre, 
amelyek együttes vizsgálata adott jelenség pontosabb megismerését teszi 
lehetővé. Így rámutathatunk a mezőgazdasági üzem és az üzem működését 
elősegítő, illetve kiszolgáló szekunder és tercier szektorok közötti kapcso-
latokra (Heineberg 2001). 

A tanulmányban leírtak nem minden esetben lesznek igazak mező-
gazdasági vállalkozások közlekedési hálózat-igénybevételére. A komplex 
összefüggések csak nagyobb (legalább 500 ha) területet művelő és több 
munkavállalót foglalkoztató vállalkozások esetének többségére helytál-
lóak. Őstermelők, illetve kisebb területen gazdálkodók esetében a közle-
kedési hálózat használata kisebb terhelést jelent a közlekedési infrastruk-
túrára. A megye mezőgazdasági jellemzőit és a megyében termelt növé-
nyeket figyelembe véve (lásd alább) a leírtak legnagyobb mértékben ga-
bonatermesztő cégek esetében állják meg a helyüket.  

A tanulmányban először a mezőgazdaság jellemzőit írjuk le Vas me-
gyében, majd jellemezzük a megye közúthálózatát. Ezt követően egy ga-
bonatermesztő cég működésén keresztül leírjuk, hogy a vállalkozás milyen 
összefüggésben és milyen dinamikával használja a megye közúthálózatát.  
 
 
2. A mezőgazdaság jellemzői a megyében 
 

A hazai mezőgazdaság fejlődése az elmúlt évtizedek és évszázadok 
során számtalan forrásból táplálkozott, melyek közül Romány (2003: 227-
228) a 19. századig a következőket emeli ki: 1. a magyarság tradicionális 
tapasztalata, 2. a vándorlások és csatározások során érintett népek tapasz-
talata, 3. a kolostorok tapasztalata, 4. az új telepek, kereskedők, kézműve-
sek betelepülése, 5. a külföldről hazahozott ismeretek. A 20. században a 
mezőgazdaságot a megkésett agrárfejlődés jellemzi, amelynek hatásai még 
ma is érezhetőek (vö. Romány 2003). Ezen hatások Vas megye mezőgaz-
daságának fejlődésében is fontos szerepet játszottak.  

Vas megye területén 2016-os adatok szerint a szántó területe 144953 
ha, az összes mezőgazdasági terület 163687 ha, az összes termőterület 
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258299 ha, ezen kívül 66093 ha művelés alól kivett terület található a me-
gyében (Vas megye... 2013).  

Az összes termőterületet 2012-ben (258803 ha) 10504 vállalkozás 
művelte, ebből a társas vállalkozások száma 407 db volt, ezen kívül 10041 
db egyéni gazdaság, illetve egyéni vállalkozás volt található a megyében. 
Az átlagos birtokméret 39,25 ha volt (Póczik 2013). 2013-ban 299 gazda-
sági szervezet és 13.000 egyéni gazdaság működött a megyében (Agrá-
rium 2016; frissebb ide vonatkozó publikus adatok jelenleg nem elérhe-
tők). 

A megye talajára jellemző, hogy az többnyire kötött, középkötött sa-
vanyú erdőtalaj (Póczik 2013), illetve Bernát szerint fakó erdei talaj és 
barna erdei talaj (Bernátot idézi Perczel 2003), ahol az országosan megfi-
gyelhető elsavanyodás szintén jellemző (vö. Búzás–Csernátony–Herczeg 
1986, Póczik 2013). A talajjavító eljárások közül az utóbbi években jel-
lemzően a szerves trágya használata jelentősen visszaesett (Póczik 2013).  

 A Nyugat-Dunántúlon (Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, 
Zala megye) a termőtalajok aranykorona értéke az országos átlagnál kicsit 
magasabb (20,1 AK/ha) (Csapó et al. 2012). A Nyugat-Dunántúlon a nö-
vénytermesztés szempontjából kiemelt jelentőségűek a szántóföldi kultú-
rák – ezen belül is a repce és a búza – termesztése. A búza terméshozama 
a környezeti adottságoknak köszönhetően a régióban kiemelkedően jó 
(Csapó et al. 2012). 

Vas megyében a legmeghatározóbb szántóföldi növény a búza 
(2012: 38903 ha; 2015: 47178 ha, 2016: 43459 ha), ezt követi a kukorica 
(2012: 29274 ha; 2015: 29450 ha; 2016: 30058 ha), majd a repce (2012: 
20344 ha; 2015: 16168 ha; 2016: 23157 ha), az árpa (tavaszi árpa 2012: 
10165 ha; 2016 őszi árpa 10165 ha, tavaszi árpa 6151 ha), a napraforgó 
(2016: 8021 ha), és a szója (2016: 7023 ha) következik (Agrárium 2016, 
Póczik 2013, Vas megye… 2017). Ezen növények termésátlaga 2012-ben 
az országos átlag fölött volt (Póczik 2013), 2015-ben a kukorica és a búza 
az országos átlag felett, míg a repce az országos átlag alatt volt (Agrárium 
2016).  

 
 

3. Telephelyek 
 

Vállalkozások esetében kiemelt fontosságú a telephelyek elhelyez-
kedése. A vállalkozás profiljától függően a telephely megválasztását befo-
lyásoló tényezők eltérőek (Erdősi 2000). Ipari parkoknál telephely válasz-
tása esetén például kiemelt szerepet kap a kedvező közlekedésföldrajzi 
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helyzet (Kiss–Tiner–Kovács 2014). Az egyik aktuális telephely választási 
tényezőket összesítő felosztás a kemény (pl. közlekedési infrastruktúra, te-
rület rendelkezésre állása) és a puha (pl. szociális klíma, image) tényezőket 
állítja szembe egymással (Grabowot idézi Glückler 2013: 917-918).  

Növénytermesztéssel foglalkozó vállalkozások szempontjából fon-
tos megjegyezni, hogy a telephely kiválasztása lényegesen kötöttebb, mint 
egyéb gazdasági tevékenységeket folytató vállalkozások esetén, ugyanis a 
növénytermesztés, mint tevékenység a termőföldön alapul – mivel a ter-
mőföld helye adott, így a gazdasági tevékenység végzése is csak adott he-
lyen történhet. Mezőgazdasági telephelyek választása esetén kiemelt jelen-
tősége van az adott termőföld hozamának (Glückler 2013: 919) – termé-
szetesen abban az esetben, ha lehetőség van több termőföld megvásárlása 
közül választani. 

Növénytermesztéssel foglalkozó vállalkozások esetében a telephely 
többségében a használatban lévő földterületen, vagy annak közvetlen kö-
zelében lesz. Ennek oka, hogy a mezőgazdasági gépek viszonylag nagy 
üzemanyag-fogyasztása nem teszi lehetővé, hogy a telephely és a megmű-
velendő földterület egymástól nagy távolságra legyen (vö. Haggett 2006). 
A közeli telephely a mezőgazdasági üzemen belüli szállítási költségcsök-
kentés egyik legegyszerűbb módja. Ezen telephelyek ezért ritka esetben 
működnek városokban, illetve városok közvetlen közelében: legtöbb eset-
ben kisebb településekben, falvakban találhatók. Az esetlegesen városban 
található mezőgazdasági telephelyek általában speciális városi igényt lát-
nak el, mint például cserepes növények termesztése, gyümölcstermesztés, 
„szedd magad” eperföldek stb. (vö. Hofmeister 1994). 

Természetesen az is elképzelhető, hogy egy vállalkozásnak több te-
lephelye van. Növénytermesztő vállalkozások esetében ez azzal függhet 
össze, hogy a vállalkozásnak két vagy több egymástól viszonylag távol eső 
helyen is vannak földjei. Ilyen esetekben célszerű lehet több telephely egy-
idejű fenntartása is. Állattenyésztő vállalkozások esetében a telepek vi-
szonylag távol, akár 50-60 km-re is lehetnek egymástól (vö. Munkácsi 
2007). 

Mezőgazdasági vállalkozások telephellyel kapcsolatos modelljei kö-
zül a legismertebb a Thünen-féle modell (vö. Erdősi 2005, Haggett 2006, 
Heineberg 2001). Thünen modellje a piacközpont körül koncentrikus kö-
rökkel ábrázolja a mezőgazdaság egyes ágazatait, és azok jellemző pro-
duktumait. Thünen modelljében a szállítási költséget vette alapul, haszon-
görbéi szerint a nagytömegű vagy nehezen szállítható termékeknek mere-
dek a haszongörbéjük, tehát érzékenyek a piactól való távolságra, míg a 
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könnyű vagy könnyen szállítható termékek esetében a piactól való távol-
ság kevésbé fontos tényező (Haggett 2006). Ma a Thünen-féle modell a 
modernizációval, az ipari és fogyasztási struktúra átalakulásának követ-
keztében, és a szállítási költségek csökkenésével már nem minden esetben 
állja meg a helyét (vö. Beke 1991). 

 
 
4. Közlekedési hálózatok Vas megyében a növénytermesztés szem-
pontjából 
 
4.1. Légi, vízi, vasúti közlekedés 
 

Vas megye esetében vízi közlekedésről mezőgazdasági cégek eseté-
ben közvetlenül nem beszélhetünk. Vas megyében hajózható útvonal nincs 
(Erdősi 2005). A megyén belül mezőgazdasági cégek esetében a légi köz-
lekedés – extrém eseteket (légi megfigyelés, permetezés) leszámítva – 
szintén nem jellemző. A növénytermesztő telepek korábban említett meg-
művelt területekhez való kötöttségen alapuló elhelyezkedéséből adódóan 
a vállalkozások többségének esetében vasúti közlekedésről sem beszélhe-
tünk.  

Annak ellenére, hogy ezen közlekedési fajták a megyében működő 
agrár cégek esetében a működésben közvetlenül nem játszanak szerepet, 
áttételesen szerepük jelentős. A vállalkozások működéséhez szükséges 
eszközök, alapanyagok és gépek ugyanis sok esetben ezen hálózatok se-
gítségével érkeznek Európába, majd Magyarországra. Európán illetve or-
szágon belül hangsúlyosabban a szállítás leghatékonyabb módja azonban 
már a közúti szállítás lesz (pl. USA-ban előállított kukorica vetőmag hajó-
val érkezik Európába, a kikötőben kamionra kerül, és közúton éri el végső 
rendeltetési helyét).  
 
4.2. Közúti közlekedés 
 

Mezőgazdasági cégek esetében a közúthálózat kiemelkedő jelentő-
séggel bír, ugyanis a mezőgazdasági vállalkozásokkal kapcsolatos közle-
kedés szinte kizárólagosan a közúthálózaton keresztül történik. Ez éppúgy 
vonatkozik a kisebb és nagyobb volumenű beszerzésekre, mint az értéke-
sítésre. A magyarországi közúthálózatról részletes összefoglalót ad Erdősi 
(2005), itt csak a megyére vonatkozó főbb adatokat emeljük ki.  
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Magyarország közlekedése többszörösen egyközpontú. Kiemelt je-
lentőségűek az alábbi vonzáskörzetek: főváros, régióközpont, megyeszék-
hely, közeli kisebb város (Erdősi 2005: 339). Ezen hierarchikus központo-
sítási struktúra a magyar közútépítés 20. századi történetének nagy részét 
jellemzi (Erdősi 1991), így megyei úthálózatok szerkezetére is igaz, hogy 
azok megyeszékhely központúak, illetve hogy a megyén belüli kisebb vá-
rosok is csomópontként viselkednek a közúthálózatban (Erdősi 1991).  

Erdősi megfogalmazásában a megyeszékhelyeknek kiemelt szerepe 
van a megye közlekedésében: „Magyarországon a falvak többségére a leg-
erősebb vonzást a megyeszékhelyek gyakorolják” (Erdősi 2005: 339). A 
megyeszékhelyek központi, vonzó szerepét az oktatási intézmények, a be-
vásárlóközpontok, a szórakozóhelyek (mozi, színház), az orvosi ellátás, il-
letve a szolgáltatások széles köre adja (Erdősi 2005: 340).  

Vas megyére jellemző az összekötő utak magas aránya, ezzel szem-
ben a bekötőutak száma viszonylag alacsony (vö. Erdősi 2005), ahogyan 
az 1. táblázat és az 1. ábra is mutatja. A megyében autópálya nincs, gyors-
forgalmi út az M86-os út.  

 
Vas megye úthálózata (km) 

Főúthálózat   
Autópálya 0 
Autóút 17,4 (38,3) 
I. rendű főút 80,1 
II. rendű főút 244,5 
Autópálya csomóponti ága 4,3 (+?) 
Mellékhálózat   
Összekötő út 1033 
Bekötő út 151,8 
Állomáshoz vezető út 13,7 
Egyéb csomóponti ág 5,1 

Gyorsforgalmi utak pihenőútjai 0 

Összesen: 1541,3 
 

1. táblázat. Vas megye úthálózata 2017-ban. (Forrás: Magyar Közút 2015; illetve a zá-
rójeles adatok Közút Operatív Program 2008, saját szerkesztés.) 
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1. ábra. Vas megye közúthálózatának útkategóriánkénti megoszlása 2013-ban. 
(Forrás: Magyar Közút 2015; Közút Operatív Program 2008, saját szerkesztés.) 

 
A megye közlekedési szempontjából kiemelkedő fontosságú a me-

gyén kelet-nyugat irányban áthaladó 8-as főút, amely azonban Szombat-
helyt nem érinti (2. ábra). Vas megye úthálózatában fontos szerepet játszik 
továbbá az észak-dél irányú, Kőszeget és Szombathelyt érintő 87-es, és a 
szintén észak-dél irányú, Sárvárt érintő 84-es út. Szintén fontos a Szom-
bathelyt a 8-as főúttal összekötő majd az M86-os útban folytatódó 86-os 
főút, amely a 8-as utat keresztezve déli irányba Zalalövő felé folytatódik. 
A megyének csak kis részét érinti a Vasvártól a megyehatáron át Zalaeger-
szeget érintő 74-es út. Megemlítendő még a Szombathelyt a bucsui határ-
átkelővel összekötő 89-es főút.  

Vas megye főúthálózata sugaras, melynek Szombathely a központja. 
A sugaras főutakat a 8-as főút és a 84-es út valamint a megye mellékúthá-
lózata „fűzi össze”.  

 
2. ábra. Vas megye főúthálózata. (Saját szerkesztés.) 

Autóút

I. rendű főút

II. rendű főút

Összekötő út

Bekötő út

Állomáshoz vezető út

Egyéb csomóponti ág
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5. A mezőgazdaság közlekedési összefüggései 
 

A mezőgazdaság és a közlekedési (jelen esetben közúti közlekedési) 
hálózatok összefüggései több szempontból vizsgálhatóak. Jelen tanul-
mányban két lehetséges felosztást szeretnénk bemutatni. Az elsőben a köz-
lekedés célja szerint vizsgáljuk, hogy az úthálózat mely elemeit, milyen 
idődinamikában használják a növénytermesztő vállalkozások. Ezt egy 
komplexebb felosztási lehetőség követi, amely egy növénytermesztő telep 
működését alapul véve a telep működéséhez szükséges szempontok alap-
ján, azaz a felhasználás célja szerint osztályozza a mezőgazdasági vállal-
kozás közlekedési hálózatokra gyakorolt hatását.  

A felosztásokat egy vas megyei, elsősorban gabonatermesztéssel 
foglalkozó mezőgazdasági vállalkozás esettanulmánya alapján végeztük 
el. (A vállalkozás pontos jellemzőit annak kérésére nem közöljük. További 
empirikus eredményeket a közeljövőben, egy folyamatban lévő vizsgálat 
eredményei alapján elemzünk; vö. Szőke 2016).  
 
I. Közlekedés célja szerint 
 
A.) Termeléshez köthető közlekedés 

Térbeli elhelyezkedés szerint vizsgálható telep és megművelt termőföldek közötti 
összeköttetés. Optimális esetben ezek jellemzően kis távolságú (néhány km – legfeljebb 
néhány tíz km) közlekedést jelentenek. 

a.) Telep és termőföld: a közlekedés közúton és magánúton történhet, a mezőgaz-
daság szezonalitásához igazodva – vetés, aratás időszakában naponta, esetleg 
naponta több alkalommal; téli szezonban ritkábban, akár csak havonta.  
Jellemző útfajták: alsóbbrendű szilárd burkolatú út, kavicsos út, földút, termőte-
rületen kialakított nyomok. 

b.) Termőföldek között: a közlekedés közúton és magánúton történhet, a mezőgaz-
daság szezonalitásához igazodva – vetés, aratás időszakában naponta, esetleg 
naponta több alkalommal; téli szezonban ritkábban, akár csak havonta. 
Jellemző útfajták: alsóbbrendű szilárd burkolatú út, kavicsos út, földút, termőte-
rületen kialakított nyomok. 

c.) Telepek között: a közlekedés közúton és magánúton történhet, a mezőgazdaság 
szezonalitásához igazodva. Különböző vállalkozások mezőgazdasági telepei kö-
zötti közlekedésre példa lehet a gépek kölcsönadása, vagy a különböző értékesí-
tések (pl. vetőmag, termény, vegyszer, műtrágya). 
Jellemző útfajták: túlnyomó többségében szilárd burkolatú utak. 

A telepen belüli, illetve telepek közötti anyagmozgatásra a telepi úthálózat szolgál. 
Ennek elemei a bekötőutak, a belső utak, valamint a termények szállítását elősegítik a 
főgyűjtő, gyűjtő és dűlőutak (Haják–Bogár 1968). Ezen (többségében) nem burkolt útfaj-
táknál a szállítás költsége az útviszonyoktól függően (száraz / felázott út) tetemesen nö-
vekedhet (Körmendit idézi Munkácsi 2007). 
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Fontos kiemelnünk, hogy mezőgazdasági gépek közlekedése a közutakon azt is 
eredményezi, hogy a forgalom dinamikáját ezek a gépek lelassítják. Különösen a vetési 
és betakarítási időszakban forgalomlassító hatásuk jelentős lehet. Konkrét példával élve: 
ezen időszakban a 86-os főút egy 15 km-es szakaszán az ingázók akár irányonként 2-3 
mezőgazdasági gép forgalomlassító hatását is „élvezhetik”, adott szakaszon akár 10-20 
%-kal is növelve a menetidőt (vö. Lisztmayer–Szendi 2015).  
 
B.) Beszerzési célú közlekedés 

a.) Kis mennyiségű és/vagy kis méretű áru esetén 
Jellemző, hogy a termék megvásárlása a lehető legkisebb szállítási költséggel 
történik, így a beszerzési sorrend a következőképpen alakul: adott falu / közeli 
kisváros / közeli nagyváros, megyeszékhely. Amennyiben a termék a megyében 
nem beszerezhető, országos vagy regionális disztribúciójú értékesítők igénybe-
vétele jellemző: megrendelés a területi illetékes központtól, majd kiszállítás, il-
letve postázás vagy csomagküldő szolgálat igénybevétele. Amennyiben Magyar-
országon nem kapható áruról van szó, a külföldről megrendelt termék szállítása 
többnyire postai úton történik (amennyiben az áru / a csomag mérete ezt lehetőcé 
teszi).  

b.) Nagy mennyiségű és/vagy nagy méretű áru esetén 
A szállítás költség csak részben határozza meg a beszerzés helyét. Munkagépek 
vásárlása esetén (nagy méret – nagy érték) például a szállítási költség elenyésző 
része a beszerzési értéknek, így a távolság csak részben befolyásolja a beszerzés 
helyét.  
Nagyméretű, de viszonylag kis értékű áruk esetében (pl. szerves trágya, talajja-
vító mészörlemény) a szállítási távolságból eredő költségek már a beszerzési ár 
jelentős részét képezhetik, így ezen termékek beszerzése a telephez lehető leg-
közelebb eső helyről történik (általában néhány tíz km-es távolságból). 

A közúthálózat használata szempontjából a beszerzések során a közeli beszerzések ese-
tében az alsóbbrendű utak használata, távolabbi beszerzések esetén elsősorban a főútvo-
nal-hálózat, majd a telephelyre vezető alsóbbrendű úthálózat használata a jellemző. A 
dinamika szempontjából a beszerzések részben követik a mezőgazdasági szezonalitását: 
a viszonylag eseménymentes téli időszak után a beszerzések száma ugrásszerűen megnő 
a vetési időszak kezdetével (pl. vetőmagok, vegyszerek, műtrágyák, fogyó/kopó alkatré-
szek, üzemanyag, kenőanyag), majd folytatódik az aratási időszakban (pl. betakarítással 
összefüggő beszerzések, fogyó/kopó alkatrészek, üzemanyag, kenőanyag). A téli idő-
szakban a karbantartás, nagyobb szervizekkel kapcsolatos beszerzések gyakoribbak. 
 
C.) Értékesítési célú közlekedés 
Értékesítési célú közlekedés esetén jellemző, hogy az részben követi csak a mezőgazda-
ság szezonalitását.  

a.) A tárolási kapacitással nem rendelkező telepek esetében a szezonalitás nagy sze-
repet játszik, ugyanis a betakarított terményeket a lehető leggyorsabban értéke-
sítik. Ezzel elkerülhető a tárolási kapacitás hiányából, illetve a szakszerűtlen tá-
rolásból származó értékcsökkenés.  

b.) A tárolási kapacitással rendelkező cégek a betakarított termények egy részét si-
lókban, vagy gabonatárolókban tárolják. Ezen telephelyek esetében lehetőség 
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van a folyamatos termékértékesítésre, ezzel folyamatos közúti közlekedést ge-
nerálva. Az értékesítési távolság jellemzően nagy (több 10 km-től akár 100 km-
ekig terjedhet).  

A termények értékesítése vagy közvetlenül a feldolgozó üzemeknek, vagy pedig tovább-
értékesítő cégeknek történik. Értékesítés során a közúthálózat használata szempontjából 
elsősorban a főútvonal-hálózat jelentősége kiemelkedő, az alacsonyabb rendű utak csak 
a telepről a főútvonal-hálózathoz való eljutást segítik.  
 
II. Felhasználás célja szerint 
 

Ebben a felosztásban kísérletet teszünk arra, hogy a korábban általánosságban leírt 
összefüggéseket részletesebben is taglaljuk. Ahol lehetséges, konkrét beszerzési helyeket, 
illetve cégneveket is megadunk (a teljesség igénye nélkül). Ezen beszerzési helyek (cé-
gek) a legnagyobb, legjellemzőbb beszerzési helyeket jelentik a megye területén belül.  
A.) Termesztett növények, illetve termőföldek szükségleteinek kielégítése céljából tör-

ténő közlekedés: 
a.)  Beszerzések: 

– Növényvédő szerek: nagyobb mennyiségű növényvédő szerről lévén 
szó, nagyobb forgalmazóktól vásárolják meg a gazdálkodók, mint pél-
dául Hegyfaluról (KITE Zrt.), Sárvárról (IKR Agrár Kft.), Szombat-
helyről (MEDOSZ Kft.), Vasvárról (Karintia Kft.), illetve másik me-
gyékből. 

– Szerves trágya: lehetőség szerint minél közelebbi állattartó telepekről 
(néhány tíz km). Részben traktor és pótkocsi segítségével szállítják, így 
forgalomlassító hatást generálva az állattartó telep és a növényter-
mesztő cég között. Nem állandó forgalmat jelent, istálló-takarítási idő-
szakokhoz köthetően (pl. húshibrid csirke 6-7 hetente, tojótyúk neve-
lése 19-20 hetente, húshibrid pulyka 5-6 havonta) általában néhány na-
pig tart. A szerves trágya szállítása nagyobb távolságokból már nem 
gazdaságos. 

– Műtrágya: a növényvédő szerekhez hasonlóan nagyobb forgalmazóktól 
történik a beszerzés, akiknek többségében saját kiszállítójuk van (pl. 
folyékony műtrágya esetén speciális tartálykocsi). Az egyik forgalmazó 
a megyében Sárváron található (IKR Agrár Kft.), illetve másik megyék-
ből is beszerezhető műtrágya (pl. Lenti – Borealis L.A.T. Hungary Kft). 

–  Talajjavítók: általában megyén kívülről történő beszerzések. 
– Vetőmag: a megyén belül nagy forgalmazó Vasváron a Karintia Kft. és 

Hegyfalun a KITE Zrt., illetve a megyén kívülről és külföldről is tör-
ténhet a beszerzés. A nagyobb mezőgazdasági vállalkozások saját ma-
guk is állítanak elő vetőmagot. 

b.)  Tevékenységek: 
– talajmunkák, 
– vetés, 
– permetezés, 
– aratás. 

Ezen tevékenységek többnyire minimális közúthasználattal történnek, csak a 
telephely és a termőföldek, illetve a termőföldek közötti közlekedés esetén, 
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optimális esetben pár km hosszúságban. Forgalomlassító hatása többnyire al-
sóbbrendű utakra szorítkozik. Néhány esetben azonban magasabb rendű utak 
forgalmát is lassítják (vö. I. A.) pont). 

B.) A telep funkcionális működéséhez szükséges közlekedés: 
– gépek beszerzése, 
– alkatrészek beszerzése, 
– karbantartás, szerviz. 

A mezőgazdasági gépek és a gépekhez szükséges speciális alkatrészek beszerzése, 
valamint a szerviz egymással szorosan kapcsolatban álló tevékenységek: a mező-
gazdasági gépeket forgalmazó vállalkozások alkatrészeket is értékesítenek, és saját 
szervizük is van. Vas megyében Szombathelyen található ezen vállalkozások több-
sége (Agro Alfa Kft., Axial Kft.), illetve Sárváron (Agrotec Kft.) is működik ilyen 
profilú vállalkozás. A mezőgazdasági gépek és a speciális alkatrészek sok esetben 
azonban csak a megyén kívülről (pl. Nagykanizsa – Invest Kft., Zalaegerszeg – 
M.T.E. Gépjárműalkatrész Kft. / M.T.E. Agropont), illetve más országokból szerez-
hetők be.  
A gépek alkatrészigénye részben nem speciális alkatrészigény, így ezen alkatrészek 
(pl. csavar, szíj, hidraulikus alkatrészek) nem csak a gépforgalmazóktól szerezhetők 
be, hanem erre szakosodott üzletekben is. Ezen üzletek többsége, illetve legszéle-
sebb spektruma a megyében Szombathelyen található. Egyszerűbb alkatrészek be-
szerezhetők pl. autósboltban, barkácsboltban, gazdaboltban, csavarboltban, hidrau-
lika boltban, amelyek a megye több városában megtalálhatók.  

– Üzemanyag: a gépek működéséhez szükséges üzemanyagot a nagyobb tele-
pek többsége a telephelyén tartályban tárolja. Az üzemanyagot általában me-
gyén belüli forgalmazóktól vásárolják (pl. Shell, Avia, OMV).  

C.) A telep működéséhez szükséges hatósági kapcsolatokkal összefüggő közlekedés: 
– katasztrófavédelem, 
– Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) – Szombathely, Tanakajd 

(pl. növényvédelmi ellenőrzés), 
– NAV, 
– VPOP, 
– Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF), 
– Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

A hatósági ügyintézéssel kapcsolatos közlekedés a megyehatáron belül történik. 
Amennyiben adott járási székhelyen van kihelyezett hatóság, abban az esetben oda 
történik a közlekedés, amennyiben nincs, akkor az ügyintézés helye a megyeszék-
hely. A közlekedés gyakorisága alkalomszerű, az e-ügyintézés azt minimálja.  

D.) A telep gazdasági működésével kapcsolatos közlekedés:  
– Könyvelés: általában a legközelebbi nagyobb településen, ahol adott bank fi-

ókja megtalálható. Az elmúlt években egyre több bank zárta be vidéki fiókjait, 
így sok bank csak a megyeszékhelyen van jelen. Ezzel egyidejűleg egyre nő 
a netbank-megoldások népszerűsége – a készpénzmozgáshoz azonban nélkü-
lözhetetlen a bankfiók látogatása. Az úthálózat igénybevétele szempontjából: 
közutak használata a jellemző, általában havonta több alkalommal. 

– Könyvvizsgálat: nagyobb vállalkozások esetén szükséges. A könyvvizsgáló 
nem szükségszerűen közelebbi településen található. Az úthálózat igénybevé-
tele szempontjából: közutak használata a jellemző, általában néhány havonta. 
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– Bank: általában a közelebbi településen, városban, ahol több banknak is talál-
ható a fiókja, ahol a „napi forgalmát” (pl. készpénzforgalom) bonyolítani 
tudja a vállalkozás. Nagyobb volumenű banki ügyek esetén a megyeszékhelyi 
bankfiókok tudják kiszolgálni az igényeket. A közutak használata viszonylag 
gyakori.  

– Ügyvéd: szabadon választhatják a vállalkozások az ügyvédi szolgáltatás 
igénybevételének helyét, általában a telephelyhez közeli városban, illetve a 
megyeszékhelyen. Utóbbi mellett szól, hogy a legtöbb jogi ügyet megyei szin-
ten lehet intézni. Nagyobb szakértelmet igénylő esetekben távolabbi ügyvé-
dek is segítségének igénybe vétele is jellemző. 

– Közjegyző: szabadon választhatják a vállalkozások a közjegyzői szolgáltatás 
igénybevételének helyét, jellemzően a telephelyhez közeli városban, illetve 
megyeszékhelyen; az intézendő feladatok függvényében.  

– Cégbíróság: megyeszékhelyen található. Az esetek többségében már elektro-
nikusan történik az ügyintézés. 

E.) A telep mindennapi működéséhez szükséges közlekedés: 
– irodai eszközbeszerzés, 
– takarítószer / tisztítószer beszerzés. 

A telep nagyságának, illetve a munkavállalók számának függvényében a kisebb be-
szerzések általában kisebb városban, a nagyobb volumenű, vagy különleges (kisebb 
boltban nem kapható) termékek beszerzése a megyeszékhelyeken történik. A na-
gyobb beszerzések jellemzően havonta egyszer, nagyobb tételben történnek. A ki-
sebb beszerzések a felhasználáshoz igazodva zajlanak. 

F.) Munkaerővel kapcsolatos közlekedés 
– Dolgozók munkába járása: nagyobb telepek esetében a tulajdonoson kívül 5-

10 ember is dolgozhat a vállalkozásban. A megművelt terület nagysága és a 
géppark specializáltsága miatt csak nagyon ritka esetben fordul elő, hogy a 
szakképzett munkaerő az adott (néhány száz fős) településen megtalálható, 
ezért gyakori, hogy a megfelelő képesítéssel és gyakorlattal rendelkező mun-
kaerő csak a telep viszonylag tág (néhány 10 km-es) körzetében lelhető fel. A 
munkavállalók munkába járása így napi szinten generál forgalmat a telephely 
és a lakóhelyük között. 

– Képzés: jellemzően a megye városi rangú településein, elsősorban Szombat-
helyen történnek. 

– Munkaruházat, védőfelszerelés beszerzése: a biztonságos munkavégzéshez 
szükséges, illetve az előírásoknak megfelelő munkaruha és védőfelszerelés 
beszerzése speciális jellegéből adódóan a megyében viszonylag kevés helyen 
történhet. Védőfelszerelésekben a legnagyobb választék a megyeszékhelyen, 
Szombathelyen található. Közlekedés gyakorisága átlagosan havonta; a sze-
zonális időszakban gyakrabban, a téli időszakban ritkábban történik. 

G.) Termőföldekkel kapcsolatos ügyintézés:  
– Földhivatal: azon járási földhivatalban történik az ügyintézés, ahova a földte-

rület tartozik. Nem ritka eset, hogy egy telep termőföldjei két vagy több já-
ráshoz tartoznak, ilyen esetekben az ügyintézés mindig az illetékes földhiva-
talnál történik. Közlekedés gyakorisága: amikor az igények megkívánják (ál-
talában havonta). 
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– Önkormányzat: ügyintézés az illetékes önkormányzatnál. Itt sem ritka eset, 
hogy egy telep termőföldjei több településhez tartoznak, ilyen esetekben az 
ügyintézés mindig az illetékes önkormányzatnál történik.  

– Nemzeti Agrárgazdasági Kamara: települési szinten a helyi földbizottságok, 
megyei szinten a megyei igazgatóságok az illetékesek. Ritkábban, általában 
földvásárlásokkal kapcsolatban, kamarai ülések esetén történő közlekedés a 
jellemző. 

H.) Értékesítéssel kapcsolatos közlekedés 
– Terményértékesítés: jellemző a megyén kívüli értékesítés, gyakorisága tele-

penként változó (vö. I. C.) pont). 
– Egyéb értékesítés: a növénytermesztéshez kapcsolódó „melléktermékek”, 

mint például szalmabálák értékesítése túlnyomó többségében az aratás utáni 
időszakban történik, de gyakori a „melléktermékek” telepen belüli hasznosí-
tása is. Nagy térfogatú, kis súlyú termékekről lévén szó, jellemző a szállítási 
költség minimalizálása, így az értékesítés kis távolságon belül történik. Na-
gyobb értékű értékesítés (pl. használt gépek) esetén a nagyobb távolságra tör-
ténő eladás is gyakori, hiszen speciális gépekről lévén szó azok nem minden-
hol beszerezhetőek. Gyakori, hogy a használt gépek értékesítése egy korsze-
rűbb és/vagy nagyobb tudású gép beszerzésével függ össze. 

I.) Egyéb beszerzések: 
A vezetékes gáz, víz, áram beszerzése a legközelebbi település közműhálózatához 
csatlakozva történik. Különleges igények kielégítésére jellemző a saját egyéni meg-
oldások alkalmazása pl. áramigény: saját generátor, napelemek; gázigény: tartályos 
PB gáz; vízigény: saját fúrt kút.  
A legtöbb egyéb beszerzéssel kapcsolatban elmondható, hogy a beszerzés speciali-
tásától függően a fenti beszerzési sorrend érvényesül, azaz az első helyen a közeli 
település, amennyiben a termék ott nem beszerezhető, közeli kisváros, majd na-
gyobb város (megyeszékhely), más régió, illetve külföld a beszerzés sorrendje. 
Ide sorolhatjuk a telepet felkereső és a teleppel később esetlegesen gazdasági kap-
csolatba kerülő területi és egyéb képviselőket, akik a telep működéséhez szükséges 
termékeket és eszközöket kínálják fel. 

 
A fenti felsorolásban csak Vas megye területét vettük alapul. Természete-
sen a megyehatárhoz közeli települések esetében (pl. Győrvár) elképzel-
hető, hogy a beszerzések nagy része nem Vas megye területéről történik, 
mivel másik nagyváros (jelen esetben Zalaegerszeg) közelebb található a 
településhez. A hivatalos ügyintézés azonban ezen települések esetén is 
Vas megyei közlekedési hálózatokat terhel, ugyanis a hivatalos ügyintézés 
részben adott járási székhelyhez vagy megyeszékhelyhez kötött. 
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6. Összefüggések és következtetések 
 

Fenti, növénytermesztéssel foglalkozó cégek közúthasználatát vizs-
gáló felosztás alapján több összefüggést is megfogalmazhatunk. Az össze-
függéseket 3 pontban fejtjük ki: először a kisvárosokat és megyeszékhe-
lyeket mint a mezőgazdasági közlekedésben fontos csomópontokat ele-
mezzük (6.1), majd megvizsgáljuk az egyes mezőgazdasági gépek közút-
hálózat-terhelését és annak következményeit (6.2), végül a városokról, 
mint a mezőgazdasági célú közlekedés kiemelt célpontjairól teszünk meg-
állapításokat (6.3). 
 
6.1. Kisvárosok és a megyeszékhelyek mint kiemelt csomópontok a 
hálózatban 

 
Hálózatok vizsgálata a földrajztudományban viszonylag hosszú 

múltra tekint vissza (vö. Erdősi 2000, Hagett 2006, Haggett–Chirley 1969, 
Letenyei 2004). A hálózatok vizsgálatának 20. századi, újabb fellendülése 
(vö. pl. Barabási 2009, Boccaletti et al. 2006) a földrajzi hálózatokról al-
kotott kép újragondolását, illetve mélyítését is jelenti (vö. pl. Barthélemy 
2011).  

A hálózatok és hálózatos struktúrák napjainkban egyre nagyobb 
hangsúlyt kapó vizsgálata feltételezi, hogy komplex jelenségek hálózat-
ként (azaz pontok és azokat összekötő kapcsolatok rendszereként) leírha-
tóak, illetve hogy felépítésük és működésük nem véletlenszerű, hanem bi-
zonyos törvényszerűségeket követ. Így beszélhetünk például 
skálafüggetlen hálózatokról, ahol a hálózat néhány pontja nagyon sok, míg 
legtöbb pontja csak nagyon kevés kapcsolattal rendelkezik (vö. Barabási 
2003). Ezen hálózatok felépítésüknél fogva hatékonyan állnak ellen táma-
dásoknak, azaz robosztusak. A hálózat lehet irányított, ahol a kapcsolat 
például A-ból B irányába mutat, ellenkező irányban nem, mint például a 
hivatkozások hálózata tudományos művekben. A hálózat lehet továbbá sú-
lyozott, ahol a kapcsolatok erőssége az egyes pontok között különböző 
(vö. pl. Kovács 2013). 

Hálózatelméleti megközelítésben is vizsgálható tehát a kirajzolódni 
látszó hálózatos szerkezet, amelyet (hely hiányában) nem elemzünk rész-
letesen, csak a lehetséges összefüggéseket fogalmazzuk meg.  

A hálózatban kiemelt szerepet játszik Szombathely, mint csomó-
pont. Amennyiben a hálózatot irányított hálózatként kezeljük, tehát a for-
galmat adott irányba jelenlevőnek tekintjük, akkor Szombathely gyűjtő-
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ként (authority) (vö. Szántó–Tóth 1993) funkcionál, vagyis a mezőgazda-
sági célú közlekedés szempontjából Szombathely célpont, sok bejövő kap-
csolattal. Ugyanez mondható el a kisebb városok esetében is. Ezen szem-
pontból a mezőgazdasági telep vezérlőként (hub) funkcionál, sok kimenő 
kapcsolattal. A telep ugyanakkor részben gyűjtő is, mivel gyakran keresik 
fel különböző vállalkozások értékesítői, illetve ügynökei.  

A 3. ábra mutatja, hogy 4 elképzelt Vas megyei mezőgazdasági te-
lephely milyen kapcsolatokkal rendelkezhet a megyén belül. Az erősebb 
kapcsolatok a közeli városokhoz illetve a megyeszékhelyhez mutatnak, 
míg a távolabbi városok nem vagy csak gyenge kapcsolattal kapcsolódnak 
a telephelyhez.  

 

 
 

3. ábra. Telepek valószínű anyagbeszerzési helyei. A nyilak vastagsága a kapcsolat 
erősségét mutatja. (Saját szerkesztés.)  

 
 
A hálózatot súlyozottan vizsgálva – a kapcsolatokhoz erősséget ren-

delve – elmondható, hogy amennyiben a „közlekedések” száma adja a kap-
csolat erősségét, úgy a legerősebb kapcsolatok a telepet a közeli kisváros-
hoz, illetve Szombathelyhez kötik. A kapcsolat erősségét természetesen 
többféleképpen meghatározhatnánk a közlekedés gyakorisága mellett, pél-
dául a szállított termékek súlya, vagy értéke alapján – amennyiben a szál-
lított súlyt vesszük alapul, a legerősebb kapcsolat a telepet a termények 
vásárlóihoz kötné. 
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A rendelkezésre álló adatok alapján feltételezhető, hogy a kirajzo-
lódó hálózat egy skálafüggetlen hálózat, amely a legtöbb esetben hatéko-
nyan áll ellen a támadásoknak. Ezen támadásokkal szembeni robosztusság 
egyértelműen igaz a beszerzéssel kapcsolatos hálózati struktúrára, ugyanis 
amennyiben a keresett termék nem található meg adott helyen, a legtöbb 
esetben alternatív csomópontban (pl. másik megyeszékhely) az beszerez-
hető.  

Amennyiben a mezőgazdasági vállalkozások közötti kapcsolatokat 
vizsgálnánk, a különböző tulajdonosok telepei közötti közlekedés jó mu-
tatója lehetne annak, hogy a két telep között létezik-e gazdasági együttmű-
ködés. Az együttműködő telepek ugyanis gyakran kisegítik egymást, akár 
munkagépekkel, akár szolgáltatással. Nem együttműködő telepek között 
nem találunk közlekedési kapcsolatot.  

 
6.2. Mezőgazdasági járművek közúthasználata és a megye közútjai-
nak terhelése 
 

Vizsgálatunkhoz (a számolás egyszerűsítése kedvéért) egy 1000 ha 
területtel rendelkező növénytermesztő céget vettünk alapul, feltételezve, 
hogy a vállalkozás a megyében legnagyobb mennyiségben termelt növé-
nyeket termeszti, vetésforgóban. Az alábbiakban részletezzük, hogy egy 
ekkora méretű telep milyen terhelést jelent a megye közútjaira nézve. Eh-
hez először megvizsgáljuk, hogy mely mezőgazdaságban használt gépjár-
művek, milyen terhelést jelentenek a telep úthálózatára és a közútháló-
zatra.  
Növénytermesztésben használt gépjárműtípusok és azok közúthasználata: 

– Kombájn (1-2 db): termőföldek között, minimális közúthaszná-
lat. 

– Permetező (általában 1 db): termőföldek között, minimális köz-
úthasználat. 

– Rakodó (1-2 db): többnyire telephelyen belül, minimális közút-
használat. Nagyobb mértékű közúthasználat abban az esetben, ha 
rakodási feladat a telephelytől távol van (pl. szerves trágya rako-
dása). 

– Markológép (1 db): termőföldeken és telepen belül.  
– Terepi közlekedésre alkalmas kisebb jármű (pl. quad) (1-2 db): 

telepen belüli / földek közötti / szántóföldi közlekedés. 
– Traktor (2-4 db): többnyire termőföldek között, viszonylag ke-

vés közúthasználat jellemző. Hosszabb közúthasználatra akkor 
kerül sor, ha viszonylag kis távolságról nagy mennyiségű 
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és/vagy nagy súlyú és/vagy nagy térfogatú áru szállítása szüksé-
ges (pl. szerves trágya, kavics, nagyobb alkatrészek és termé-
kek). 

– Nyerges vontató: hosszabb közúthasználat. Nagyobb távolság-
ról, nagy mennyiségű és/vagy nagy súlyú, térfogatú áru szállítása 
(pl. szerves trágya, kavics, nagyobb alkatrészek és termékek), il-
letve értékesítésnél.  

– Terepjáró / pick-up (1-2 db): részben telepen belüli közlekedés, 
részben sok közúthasználat közepes méretű beszerzések, illetve 
hivatalos ügyek intézése során. 

– Személygépjármű: dolgozók munkába járására (általában a dol-
gozók számának megfelelő), ezen felül ügyintézésre, kisebb be-
szerzésekre. Jellemző a gyakori (naponta többszöri) közúthasz-
nálat. 

Az értékesítésből származó közútterhelés kalkulálásához (2. táblá-
zat) feltételezzük, hogy a vállalkozás 1000 ha-on azonos arányban ter-
meszt búzát, repcét, árpát és kukoricát. A számolás alapja ezen növények 
2016-os hektáronkénti termésátlaga (Vas megye… 2017: 5). A termény 
elszállítására használt nyerges vontatók esetén egy átlagos nyerges vontató 
szállítási kapacitását vettük alapul (15 t önsúly, 25 t szállítmány). 

 

Növény Termésát-
lag (t/ha) 

Betakarított te-
rület nagysága 

(ha) 

Betakarított 
mennyiség 

(t) 

Betakarított termény 
elszállítása (nyerges 

vontató, db)  

őszi búza 5,95 250 1 487,50 59,5 
repce 3,75 250 937,50 37,5 
őszi árpa 5,5 250 1375,00 55 
kukorica 9,1 250 2275,00 91 

  Összesen: 1000 6075 243 
2. táblázat. Értékesítésből származó nyergesvontató-forgalom egy 1000 ha telep eseté-

ben. (Vas megye… 2017 alapján, saját szerkesztés.) 
 
A táblázatból leolvasható, hogy a telep csupán az értékesítés során 

is jelentős tehergépkocsi-forgalmat generál. A beszerzésből származó 
nyergesvontató-forgalom szintén jelentős. Nyerges vontatóval kerül szál-
lításra pl. az üzemanyag, a gáz, a trágya. A példában szereplő 1000 ha-os 
telepnél ez megközelítőleg hasonló közútforgalmat generálhat, mint az ér-
tékesítés – természetesen annak függvényében, hogy milyen növényeket 
termesztenek.  
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A nyerges vontatók a megye főútvonalait terhelik elsősorban, így a 
példában az 1000 ha-os teleppel számolva a nyerges vontató terhelés éves 
szinten körülbelül 1000 utat jelent, amelynek felét üresen, a másik felét 
teljes terheléssel teszik meg (500 fuvar). Ez a közlekedés főleg a telep kör-
nyéki kis települések bekötőútjai számára jelent viszonylag nagy terhelést. 

Ez a terhelés olyan években is jelentős, amikor lényegesen kisebb a 
termésátlag (2012-es év, 3. táblázat). Ezen években az éves közútterhelés 
lényegesen kisebb lesz (csak az értékesítésből származó terhelés több, 
mint 60%-kal kevesebb), ami azt is mutatja, hogy a termésátlag függvé-
nyében a közutak mezőgazdaságból származó terhelése viszonylag széles 
értékek között mozoghat. 

 

Növény Termésátlag 
(t/ha) 

Betakarított 
terület nagy-

sága (ha) 

Betakarított 
mennyiség (t) 

Betakarított 
termény elszál-
lítása (nyerges 
vontató, db)  

őszi búza 4,012 250 1 003,00 40 
repce 2,614 250 653,50 26 
tavaszi árpa 3,604 250 901,00 36 
kukorica 5,311 250 1 327,75 53 

  Összesen: 1000 3885,25 155 
3. táblázat. Értékesítésből származó nyergesvontató-forgalom egy 1000 ha telep esetében.  

(Póczik 2013 alapján, saját szerkesztés) 
 
A közúti közlekedés dinamikája szempontjából kiemelkedő szerepet 

játszanak a lassú járművek, ugyanis jelentős a forgalomlassító hatásuk. A 
2. ábra mutatja Vas megyében a 86-os főúton (77+600 szelvény) a lassú 
járművek átlagos havi forgalmát (a grafikon alapjául szolgáló statisztika 
útmutatása szerint a lassú jármű kategóriába tartoznak a lassú járművek és 
a mezőgazdasági vontatók; Magyar Közút 2014: 13). A forgalomszámlá-
lási adatokból látszik, hogy a Vas megyében termesztett növények ter-
mesztési ciklusához igazodva lassú járművekre legfőképp márciustól nov-
emberig számíthatunk, legmagasabb arányban az aratási időszakban jú-
lius-augusztusban (repce és búza aratása) és októberben (kukorica aratása; 
vö. Hidvégi 2007). 
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4. ábra. A 86-os út (77+600) havi átlagos lassú jármű forgalma 2013-ban. 

(Forrás: Magyar Közút 2014 adatai alapján, saját szerkesztés) 
 

 
Lassú járművekre tehát a legnagyobb számban a nyári és az őszi hó-

napokban számíthatunk a megye területén. Láthatjuk, hogy a lassú jármű-
vek nem kizárólag az aratás időszakban terhelik a megye útjait. Ennek oka, 
hogy a lassú járművek közül a traktorok a telep működésében 
multifunkciós szállítóeszköz szerepét töltik be, ezért bármely, viszonylag 
nagy méretű, vagy nagy térfogatú rakomány szállítását – kis távolságon – 
költséghatékonyan végzik. A traktorok használhatóak a termény szállítása 
mellet bármely nagy térfogatú termék beszerzésére és szállítására – pl. trá-
gya, kavics, csövek, homok, szalmabála stb.  

A mezőgazdasági forgalmat bonyolító nyerges vontatók útterhelésé-
vel kapcsolatban általánosságban nem tehetünk idődinamikai megállapítá-
sokat (ahogy azt ipari vállalkozások esetében is csak egy-egy iparágon be-
lül tehetjük, vö. Kiss–Tiner–Kovács 2014), csak konkrét vállalkozásokra 
lebontva, ugyanis a szállítás ideje függ a termesztett növényektől, a vállal-
kozás terményraktározási kapacitásától valamint a kereslet alakulásával 
összefüggésben a vállalkozással kapcsolatban levő (fel)vásárlók igényei-
től.  
 
6.3. A város, mint a mezőgazsági közlekedés központja 
 

A városokat hagyományosan nem a mezőgazdasággal azonosítják, 
illetve többnyire nem mezőgazdasági központként tartják nyilván, annak 
ellenére, hogy hagyományosan a városok egy része mezőgazdasági terme-
lésre épült és ma is a mezőgazdaságnak köszönheti létezését, illetve vá-
rosok közelében is gyakori a (többnyire városi fogyasztásra épülő) mező-
gazdasági tevékenység (vö. Hofmeister 1994).  
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A városok esetében a mezőgazdasággal kapcsolatos közúti forgalom 
így (látszólag) viszonylag kis szerepet játszik. Városok mezőgazdaságból 
származó útterhelése ugyanakkor nehezen mérhető, hiszen fenti felosztás-
ból is látjuk, hogy csak a járművek egy része (traktor, kombájn) azonosít-
ható egyértelműen, mint a mezőgazdasági szektorból származó jármű – 
más részükről (pl. személygépkocsi, nyerges vontató) nem állapítható 
meg, hogy azok a primer vagy szekunder szektor járműveként közleked-
nek-e (vö. Heineberg 2001). 

Mint a 6.2 pontban láttuk, a mezőgazdasági vállalatokkal kapcsola-
tos közlekedés viszonylag jelentősnek mondható. Ezen közlekedés egy ré-
sze a városok közlekedését is befolyásolja. 

– A kisebb városokról, kistérségi központokról elmondható, hogy 
mezőgazdasági közlekedés szempontjából (amennyiben nem adott telepü-
lésen van egy nagyobb mezőgazdasági vállalkozás telephelye; pl. Őri-
szentpéter esetében baromfitelep) viszonylag kis szerepet játszanak, így a 
közeli (pár km) mezőgazdasági telepek kisebb beszerzéseit szolgálják ki 
(pl. gazdaboltok Csepregen, Vasváron).  

– Kisvárosok (Körmend, Kőszeg) távolabbi telephelyek (10-15 km) 
esetében is központi szerepet játszanak; a mindennapi működéshez szük-
séges, nem kifejezetten speciális mezőgazdasági beszerzések ezen helye-
ken történnek. A mindennapi, kisebb volumenű beszerzések e városok 
közútjait mintegy „láthatatlanul”, napi szinten terhelik. 

– Bizonyos kisebb települések is lehetnek mezőgazdasági közleke-
dés szempontjából megyei központok: pl. Hegyfalu – növényvédő szerek, 
mezőgazdasági gépek (KITE Zrt.), Sárvár (Agrotec Kft. – mezőgazdasági 
gép, IKR Agrár Kft. – növényvédőszer és műtrágya), Vasvár (Karintia Kft. 
– növényvédőszer és vetőmag). 

– A nagyobb távolságból érkező beszerzésekkel, illetve az értékesí-
téssel kapcsolatos forgalom a városokat is érinti: vagy a szombathelyi kör-
gyűrűt használják ezen szállítások során, vagy kisebb városok esetén (pl. 
Körmend) a városon áthaladó főutat terhelik. A városokat elkerülő utak 
(Vasvár 8-as, Szentgotthárd 8-as, Szombathely körgyűrű, Sárvár kör-
gyűrű) a nem adott településre irányuló mezőgazdasági forgalmat a tele-
pülésen kívül vezetik el ugyan; ezen áthaladó járművek azonban így is ter-
helik a települést: egyrészt az úthálózatot „amortizálják”, másrészt környe-
zeti hatásuk (zaj, légszennyezés) a közeli városra is hatással van. 

– Szombathely szerepe a mezőgazdasági közlekedésben kiemelt: a 
legtöbb mezőgazdasági célú beszerzés elvégezhető a megyeszékhelyen; 
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bizonyos beszerzések pedig csak a megyeszékhelyen intézhetőek. Szom-
bathely esetében ezen terhelés egy jól meghatározott területre (Zanati út 
környéke) koncentrálódik (5. ábra). 

 

 

 
 
 

Jelmagyarázat  
1. Metro Áruház 12. Kozma Szerszámáruház 
2. Tar Csavar-Csapágy Kft. 13. Unix autóalkatrészek 
3. SIS Hidraulika bolt 14. Lami-Véd munkaruhabolt 
4. Cégbíróság 15. SIS Munkaruha bolt 
5. NAV 16. BDI – csapágy, erőátviteli alkatrészek 
6. Agrárkamara 17. Bárdi Autó 
7. Akmé csavar- és barkácsbolt 18. Akmé Szerszámáruház 
8. Földhivatal 19. Agro Center mezőgazdasági szakbolt 
9. Gazda ABC 20. Axial mg-i gép és alkatrész 
10. Agro Alfa mg-i gép és alkat-

rész 
21. Medosz műtrágya és növényvédőszer 

11. West Hidraulik Kft.  
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5. ábra. Fontosabb mezőgazdasági közlekedést vonzó pontok elhelyezkedése Szombathely 
területén belül. (Saját szerkesztés.) 

Az ábrán jelölt vállalkozások és hivatalok részben kifejezetten a mező-
gazdasági szektor ellátásában játszanak szerepet (pl. Agro Alfa), részben 
azonban szerepük általános és az ipari szektor vállalkozásait is kiszolgálják 
(pl. munkaruházati bolt). Ennek ellenére meglepő, hogy többségük a városon 
belül egy területre, a Zanati-út környékére koncentrálódik. Ennek oka lehet, 
hogy ezen vállalkozások viszonylag hosszabb ideje működnek a városban, és 
olyan telephelyet választottak, amely idetelepülésük illetve nyitásuk időpont-
jában hasonló vállalkozások körében favorizált volt; ez pedig a Zanati út és 
annak közvetlen környéke. Ez a megoszlás kapcsolatba hozható a klasszikus 
többközpontú városmodellekkel, mint pédául Hoyt, Harris/Ullman, valamint 
Hoffmeyer/Zlotnik modelljeivel (vö. pl. Heineberg 2007). 
 
 
Összefoglalás 
 

Tanulmányunkban Vas megye példáján keresztül mutattuk be, hogy a 
mezőgazdasági (növénytermesztéssel kapcsolatos) anyagmozgatás milyen 
formában és milyen dinamikában befolyásolja a megye közúti közlekedését. 
Felsoroltuk azon tényezőket, amelyek a mezőgazdasági célú közlekedést 
meghatározzák, majd egy konkrét példán keresztül szemléltettük, hogy egy 
nagyobb mezőgazdasági cég működése milyen terhelést jelent közútjaink, il-
letve a városi forgalom számára.  

A cél az összefüggések bemutatása, valamint egy később elvégzendő, 
interdiszciplináris, empirikus vizsgálat alapjainak letétele volt. Célunk a to-
vábbiakban – a megkezdett kutatás folytatásaként – a megye közúti közleke-
désének hálózatkutatási szempontból történő empirikus elemzése, egyéb elér-
hetőségi modellek (vö. pl. Tóth–Kincses 2014a, 2014b) alkalmazása a me-
gyére, illetve a mezőgazdasági szektor útterhelésének komplex vizsgálata.  
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Manipuláció és akaratgyengeség a racionalitás tükrében 
 

Ziegler Zsolt 
 
 

Manipulation and Weakness of the Will  
in the light of Practical Rationality 

 
The foci of this paper is to substantially examine the relations amongst the 

phenomena of weakness of the will (akrasia), manipulation and rational deci-
sions. I will shed light the matter that whether cases of manipulation and in-
stances of weakness of the will are in fact fall into the same category. It is 
widely accepted that once the agent is manipulated she bears no responsibility 
(Mele 2006, 189; Pereboom 2001, 113). Moreover, it is also held that akratic 
decisions are irrational (Davidson 1969). Accordingly, agents manipulated in 
a specific manner are supposed to be thought irrational. Nonetheless, these 
actions of agents do satisfy structural and formal conditions of rationality, 
hence we face with a problem of rationality, akrasia and manipulation. This 
paper I am going to explain the structural differences of these notions owning 
a general account of responsibility and rationality. 
 

 
 

1. Bevezetés 
 
A következő tanulmányban az akaratgyengeség, manipuláció és racio-

nális döntések kapcsolatát igyekszem egy új megvilágításba helyezni. Azt fo-
gom megvizsgálni, hogy a manipulációs eseteket kezelhetjük-e az akarat-
gyengeség egy speciális változatának és fordítva. Általánosan elfogadott 
(Mele 2006: 189; Pereboom 2001: 113), hogy amennyiben egy cselekvő ma-
nipuláció áldozata, úgy azt nem lehet morálisan felelősségre vonni tettéért. 
Továbbá szokásos azt is gondolni, hogy az akaratgyenge ágens irracionális 
vagy irracionális hitek által vezeti tetteit (Davidson 1969). Az iménti két meg-
győződésből pedig következik, hogy bizonyos speciális módon manipulált 
ágenst irracionálisnak kellene tartanunk. Ez pedig ellentmondáshoz vezet a 
hétköznapi meggyőződéseink szerint. Amennyiben ugyanis a racionalitás 
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normatív feltételeit a manipulált ágens nem szegi meg, úgy nincs jogalapunk 
irracionálisnak bélyegezni. Jelen írásban igyekszem ezt az ellentmondást az-
zal felszámolni, hogy az irracionalitás egy új modelljét kínálom, amely egy 
kontroll alapú preferencia-metaelméleten nyugszik. 

 
 

2. Manipuláció 
 
Elsőként érdemes azt tisztáznunk, mit értünk olyan manipuláció alatt, 

amely a cselekvőt erkölcsi felelősségétől megfosztja. Derel Pereboom (2001) 
a vitát tematizáló cikkében bemutat négy bizonyos mértékben analógiákat 
mutató esetét a manipulációnak. Minden esetben egy bizonyos cselekvő, 
Plum professzor, úgy dönt megöl egy személyt, White-ot, annak érdekében, 
hogy valamely személyes haszonra szert tegyen — az érvelés tekintetében 
mindegy is, hogy mi ez a hasznos és mi a valós motiváció. Minden esetben, 
Plum professzor döntését olyan mechanizmusok eredményezik, amelyekről a 
felelősség és a világ determinisztikus mivolta közötti összeegyeztethetőség 
mellett érvelők csoportja elfogad — ők a kompatibilisták. Mindezek ellenére, 
minden pereboomi esetben Plum professzor nem tűnik morálisan felelősnek 
szörnyű tette miatt. Ezek az esetek pusztán abban különböznek, hogy Plum 
mennyire, milyen mértékben volt manipulálva. Az első esetben még a mani-
puláció nyilvánvaló és egy külső forrásból származik — melyet egy másik 
cselekvő hajt végre — majd lépésről-lépésre Plum belső mechanizmusába 
épül a manipulációs aktus.  Pereboom érvének ereje abban áll, hogy a mani-
puláció erőssége és mértéke látszólag nem érinti Plum felelősségét, amelyből 
Pereboom azt a következtetést vonja le, hogy nincs különbség aközött, ha a 
cselekvő manipuláció áldozata attól, ha külső oksági erők határozzák meg a 
tettét. 

Pereboom tehát amellett érvel, hogy ha nem találunk felelősséget az 
első esetben, és nincs releváns különbség a második és a harmadik, majd a 
negyedik eset között, akkor ezekben az esetekben sem találhatjuk morális ér-
telemben felelősnek a cselekvőket. Vizsgáljuk hát meg Derek Pereboom híres 
4 eset érvét! 

Eset 1: Idegtudósok és agykutatók egy csoportja képes Plum professzor 
(vagy bárki más) idegi és agyi folyamatait olyan módon befolyásolni egy 
adott időpillanatban, hogy amikor Plum azon kezd el gondolkozni, hogy va-
jon megölje-e White-ot, a tudósok megnyomnak egy gombot, amely Plum 
agyában olyan idegi aktivitást eredményez, hogy Plum-ban egy erős 
egoisztikus gondolkodási folyamat indul el és amelyről az agykutatók tudják, 
ahhoz a döntéshez vezeti Plum-ot, hogy ölje meg White-ot. Tudjuk, Plum nem 
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döntött volna úgy, hogy megölje White-ot, ha a tudósok nem avatkoznak be, 
mivel Plum gondolkozása nem lett volna eléggé egocentrikus a kérdéses dön-
tés meghozásához. Ettől eltekintve Plum gondolkodása megfelel a sztenderd 
kompatibilista és racionalitást modellező elméleteknek, azaz Plum átgondolja 
tettét, egyezteti döntését saját magáról kialakított morális modellel, azaz in-
dok-érzékeny. 

Úgy tűnik tehát, értelmes azt mondani, hogy Plum döntése nem volt 
teljesen szabad. Valójában egy külső manipuláció eredményeként tekinthető. 

Eset 2: Ebben a helyzetben Plum nagyon hasonló bármely hétköznapi 
emberhez, eltekintve attól a jelentős ténytől, hogy idegtudósok és agykutatók 
egy csoportja Plum életének egy korai szakaszában, úgy programozták be az 
agyát, hogy gondolkozása nem mindig, ám viszonylag gyakran egoista és 
önös legyen (hasonlóan az első esethez). A kutatók ezen túl Plum-ot előre 
programozták arra is, hogy amikor azt a döntés fontolgatja, hogy megölje-e 
White-ot, akkor Plum oksági értelemben meghatározott legyen, hogy megfe-
lelő mértékben előhívjon egoisztikus indok-érzékeny motivációkat és indo-
kokat, melyek tartalmaznak első- és másodrendű preferenciákat, így együtte-
sen ahhoz a döntéshez vezetnek, hogy ölje meg White-ot. Plum döntésének 
az idegi megvalósítása ebben az esetben pontosan ugyanaz, mint az első eset-
ben — azaz ugyanaz az idegi minta aktív mindkét esetben. 

Ezúttal is látnunk kell, hogy Plum döntése nem volt teljesen szabad. Az 
egyetlen különbség az első és a második eset között az, hogy az utóbbi eset-
ben a manipuláció az időben korábban valósult meg (Plum személyiség fej-
lődésének korai szakaszában). Ám ez Pereboom szerint nem jelent valós kü-
lönbséget (a morális felelősség tekintetében bizonyosan nem jelent valós kü-
lönbséget). 

Eset 3: Ebben a helyzetben is Plum hasonló bármely más normális em-
berhez, eltekintve attól, hogy a közösség, amelyben Plum felnőtt, oksági ér-
telemben meghatározta gondolkodási természetét oly módon, hogy gyakran, 
ám nem minden esetben racionálisan egoisztikus legyen. (Gondolkodási ter-
mészetét illetően Plum ebben az esetben éppen ugyanolyan, mint az első és 
második esetben.) Plum neveltetése még azelőtt befejeződött, hogy Plum fel-
nőttként saját maga dönthessen vagy változtathasson értékein — hogy változ-
tathasson vagy megakadályozhassa nevelését. Plum neveltetése során kiala-
kított morális karaktere olyan, hogy jelen helyzetben oksági értelemben meg-
határozott, hogy erős indok-érzékeny egoisztikus gondolkodási folyamatot 
hajtson végre, amelyek tartalmaznak első- és másodrendű preferenciákat, 
amelyek együttesen ahhoz a döntéshez vezetnek, hogy ölje meg White-ot. 
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Ez az eset is éppolyan, mint a második. Az egyetlen különbség, hogy az 
(agykutatók általi) technológiai és tudományos manipulációt felcseréljük kul-
turális és viselkedést célzó manipulációra. Perboom azt állítja, Plum morális 
megítélése kapcsán nem szabad különbséget tennünk, hogy a manipulációt 
valamely agyi implantátum vagy technológiai eszköz hajtja végre a tradicio-
nális vis-a-vis manipulációs módszerektől. Amennyiben úgy véljük, hogy az 
első két esetben látott technológiai manipuláció megfosztja Plum-ot a felelős-
ségétől, úgy a kulturális és viselkedési manipuláció is. Tehát Plum, ez esetben 
sem felelős tettéért. 

Eset 4: Tegyük fel, hogy minden esemény, amely az univerzumban tör-
ténik oksági értelemben meghatározott a múlt fizikai állapota és a természet-
törvények okán. Plum ebben az esetben egy teljesen normális hétköznapi em-
ber, akit normális körülmények között neveltek fel, ám ezúttal is a gondolko-
dási folyamata olyan, hogy gyakran, ám nem kizárólag racionálisan és olykor 
meglehetősen erősen egoisztikus (éppúgy mint az első három esetben). Plum 
döntése, hogy megölje White-ot most is az erős egoisztikus személyiségéből 
fakad, de döntése indok-érzékeny megfontolás eredménye, amelyek tartal-
maznak első- és másodrendű preferenciákat. Plum idegi mintája ez esetben is 
éppen ugyanolyan, mint az első három esetben, mely azt a döntést váltja ki 
Plumból, hogy ölje meg White-ot. 

Mármost ezen a ponton válik Pereboom érvelése igazán érdekessé. A 
javaslat ugyanis az, hogy a négyes eset olyan, mint a hármas, azzal a különb-
séggel, hogy a négyesben nincs senki, aki a manipulációt végrehajtaná (maga 
a természet: a múlt és a természettörvények határozzák meg Plum-ot), míg a 
harmadikban Plum társas körülményei.  

Pereboom azt állítja, egyik esetben sem beszélhetünk felelősségről. Mi-
vel az első három esetben a manipuláció egy speciális esetét látjuk, amely 
olyan, Plum-ot nem tarthatjuk felelősnek. Pereboom, hogy igazolja, ameny-
nyiben a világ eseményeit oksági és természeti törvények rögzítik együtt a 
múlt tényeivel, nem beszélhetünk morális értelemben vett felelős cselekvés-
ről azt állítja, hogy erkölcsi értelemben nincs különbség a harmadik és a ne-
gyedik eset között. Minekutána nehéz megmutatni, hogy nincs különbség a 
harmadik és a negyedik eset között, és nyilvánvalóan nincs különbség a má-
sodik és az első eset között sem, továbbá az első esetben biztosan nem felelős 
Plum, így egyik esetben sem lehet felelős. 

Néhányan azonban nem értenének egyet ezzel. Bizonyos megfontolá-
sok arra vezethetnek minket, hogy Plum-ot kizárólag a negyedik esetben tart-
suk felelősnek. Mások mindazonáltal éppen amellett érvelnek, hogy Plum 
csak az első két esetben nem felelős, a harmadik és a negyedik esetben az. 
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Természetesen olyanok is vannak — Pereboom például — aki úgy gondolja, 
egyik esetben sem felelős Plum. 

 
 

3. Racionalitás 
 
Úgy vélem azzal az állítással mindenki hajlamos egyetérteni, hogy ha 

valaki racionálisan dönt és cselekszik, akkor morális értelemben felelős a tet-
téért. Fontos azonban annak a kérdésnek az eldöntése, hogy az iménti 
Pereboom-féle példában Plum-ot tekinthetjük-e racionális döntéshozónak. 
Prima face, igen, hiszen a példa önmagában feltételezi, hogy Plum mindvégig 
indok-érzékeny és deliberatív mechanizmusát felhasználva hozza meg a dön-
tését. Kérdés azonban, hogy az efféle felszíni racionális döntést tekinthetjük-
e genuine értelemben racionális döntésnek. Azt hiszem, állíthatjuk, hogy 
Plum némely racionális képessége sérült a manipuláció során. 

De melyek is ezek a felszíni feltételei a racionális döntésnek, amelyet 
Pereboom gondolatkísérlete kielégít? Annak érdekében tehát, hogy a dönté-
sek racionálisak legyenek, azoknak racionális célra kell irányulniuk és racio-
nális eszközökre kell támaszkodniuk. Bizonyos célok akkor és csak akkor ra-
cionálisak, ha a cselekvő számára kívánatosak — preferábilisak — és elérhe-
tőek: azaz értelmes dolog őket akarni. Egy példán szemléltetve tehát szá-
momra nem racionális, hogy vegyek egy Ferrarit, mert bár számomra ez az 
autó meglehetősen kívánatos, ám irracionális akarnom, adottnak véve, hogy 
nincs rá pénzem. Abban az esetben is irracionális vagyok, ha veszek egy au-
tót, mondjuk egy Trabantot, miközben valójában nincs ilyen irányú preferen-
ciám, bár eszközöm és erőforrásom van rá. Bizonyos eszközök akkor és csak 
akkor racionálisak, ha hatékonyak és/vagy megbízhatóak a kívánt preferencia 
kielégítése érdekében. Ennek megfelelően, bár teljesen racionális tőlem 
akarni, hogy vegyek egy Volvo-t, mivel kívánatosnak is találom és erőforrá-
som is adott, mégis irracionális vagyok, ha a Volvo kereskedésben Bitcointtal 
akarok fizetni az autóért — adottnak véve, hogy Magyarországon nem lehet 
autókereskedésekben Bitcointtal fizetni.  

A racionális döntést mindazonáltal szokásos úgynevezett formális kri-
tériumokhoz kötni. Ezek a logikai konzisztenciát és a nullad- továbbá első-
rendű logikai axiómákat foglalják magukban. A szakirodalom (Kiesewetter 
2016, Gibbard 1990) erre gyakran a racionalitás strukturális feltételeiként hi-
vatkozik. (Ezzel szemben lásd Margitay 2011.) Ezen feltételek mentén azon-
ban Plum döntését racionálisnak kellene tartanunk, miközben elsődleges in-
tuíciónk azt diktálja, Plum nem volt racionális. Következésképpen a manipu-
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láció, bár megtartván a racionalitás célokra és eszközökre vonatkozó feltét-
eleit együtt a formális feltételekkel, valamely módon mégis kompromittálta 
Plum racionalitását. De mégis hogyan? 

Nos, az iménti feltételei a racionalitásnak eleve úgy kezelik az ésszerű 
döntések folyamatát, amelyek valamilyen módon a preferenciák kielégítésére 
törekszenek, felhasználva az elérhető kognitív erőforrásokat. Ezen túl a pre-
ferenciák intrinzikus tulajdonságainak tranzitivitását és konzisztenciáját kö-
vetelik meg. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ha én jobban preferálom a 
Trabantnál a Volvo-t és a Volvo-nál a Ferrarit, akkor a Ferrarit is jobban kell 
preferálnom a Trabantnál, máskülönben megsértem a racionalitás tranzitivi-
tásáról alkotott formális feltételt. Ezek a feltételek többnyire standardként ke-
zeltek, ám néhányan vitatják a racionalitás normatív feltételeinek tárgyalása-
kor a tranzitivitást (Regenwetter–Dana–Davis-Stober 2011, Danka 2018). 
Fontos azonban észrevennünk, hogy Plum-ot nem a konzisztencia vagy a cél 
és eszköz racionalitás szintjén manipulálták, hanem Plum preferenciáit vál-
toztatták meg oly módon, hogy (függően, hogy melyik esetről van szó) egy 
bizonyos helyzetben Plum kellően egoisztikus legyen, és ezen okon megölje 
White-ot.  

Mármost ez azt jelenti, hogy ha úgy véljük, Plum racionalitása mégis-
csak valamiként kompromittálódott a manipuláció által, akkor a racionalitás 
feltételei nem az eszköz/cél racionalitás vagy a konzisztencia szintjén sérült.  
Ez természetesen felveti azt a kérdést, hogy létezhet a racionalitás normatív 
feltételeit megelőző metanorma, amely megköveteli a preferenciák genuine 
értelemben vett eredetiségét. Bár részemről ez még csak tudományos sejtés: 
a racionalitásnak egy olyan elméletét lehetne kidolgozni, mely szerint egy 
személy akkor és csak akkor racionális, ha tettei kielégítik preferenciáit. Talán 
a metanormák szintjén nem is szükséges semmit sem mondanunk sem cél és 
eszköz racionalitásról és formális feltételekről. Racionális tettnek tehát az te-
kinthető, amely kielégíti az ágens preferenciáit.  

 
 

4. Akrázia és manipuláció 
 
Annak érdekében, hogy pontosabb képet kapjunk a racionalitás 

metanormáiról a manipulációhoz nagyon hasonló jelenséget kell megvizsgál-
nunk: az akaratgyengeséget. Először is amellett kell érveljek, hogy az akarat-
gyengeség (akrázia) és a manipulációs esetek néhány döntő pontban fontos 
hasonlóságot mutatnak.  

Az akaratgyengeség problémája abban áll, hogy olykor a cselekvő x 
tettet teszi y tett helyet, miközben minden további tényező ismeretében tudja 
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y-t jobb lenne tenni — vagy racionális indokai vannak y végrehajtását ille-
tően. Az ésszerűség ellenében cselekvő ágens itt úgy látszik irracionális 
(Stroud 2014).  

Tehát az akaratgyenge ágens az ésszerű belátásai ellenére nem azt a tet-
tet hajtja végre, amely az ésszerű belátásainak megfelelő preferenciáknak 
megfelelő. Így bár a cselekvő tudja, mit kellene tennie, erre vonatkozó prefe-
renciái is vannak, ám mégsem ezeknek megfelelően cselekszik. Davidson 
szerint az akaratgyengeség valószínűleg a legtisztább példája a gyakorlati ész 
irracionális jellegének. Davidson azért gondolja így, mert szerinte az ágens-
nek további preferenciái vannak, amelyek az inkonzisztenciát okozzák. Arról 
van szó szerinte, hogy ha én például az összes ésszerű belátásom mellett úgy 
gondolom, hogy dohányozni káros és veszélyes az egészségre nézve, akkor 
preferálom a nem dohányzást, mindazonáltal ha mégis rágyújtok, akkor kife-
jezésre kerül egy másik preferenciám: a dohányzás melletti preferencia. En-
nek a két preferenciának a tartalma egymást kizáró természetű, ezért akarat-
gyenge vagyok, ha rágyújtok. 

Ezzel kapcsolatban van egy észrevételem. A konzisztencia feltétele 
csak a logikai összeegyeztethetőséget követeli meg. Azt ugyanis, hogy A-t és 
nem-A-t (vagy ennek bármely logikai következményét, illetve bármilyen 
olyan propozíciót, amelyből például nem-A következik) nem preferálhatom 
egyszerre. Azt már azonban nem szabja meg, hogy melyik hitet kell elsődle-
gesnek gondolnunk a másikkal szemben. Miért ne gondolhatnánk ezen felté-
telek mellett, hogy abban a tekintetben vagyok akaratgyenge, hogy nem elég 
erős az akaratom, hogy elvessem a dohányzást elvető preferenciám? Tehát 
még egyszer, miért kell az ellentmondásnak azt az ágát akaratgyengének 
hívni, hogy az ágens rágyújt — miért nem lehet a másik ágat, hogy nem akarja 
eléggé, hogy elvesse a dohányzás elleni preferenciáját akaratgyengének te-
kinteni? Az akaratgyengeség nem pusztán a hitek közötti konzisztencia, ha-
nem konnatív aktus is, amelyben az ágens feltárja tetteivel preferenciáit. Va-
laki tehát akkor akaratgyenge, ha inkonzisztens hitei miatt azokkal ellentéte-
sen cselekszik. Amennyiben a racionalitásnak pusztán formális feltételeit te-
kintjük, az nem ad számot az akaratgyengeségről szóló természetes nyelvi 
intuíciónkról (ugyanis, hogy a dohányzást tartjuk akaratgyengeségnek és nem 
azt a preferenciát, hogy nem akarunk dohányozni). 

Az akaratgyengeség tehát egy olyan preferencia, amely az ágens akara-
tától független, ha úgy tetszik externális preferencia. A drog- vagy dohány-
zásfüggő nem választja — azaz nem racionális megfontolásainak eredménye 
azon vágya, hogy szereket vegyen magához vagy dohányozzon. Épp ilyen 
körülmény, amely Plum-ot is befolyásolja, hogy extrém módon egocentrikus 
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legyen, melyek olyan vágyakat váltanak ki benne, amelyek okán megöli 
White-ot.  

Érdekes megjegyezni, hogy míg a manipuláció által elkövetett tetteket 
a szakirodalom szerint nem szükséges erkölcsileg felelős tettnek értelmez-
nünk (Pereboom 2001, Mele 2006) addig az akaratgyengeségből elkövetett 
tettek után azonban már felelősséget viselünk. Ennek az lehet az oka, hogy 
úgy véljük, valamilyen kontrollal bírunk vagy kellene bírnunk az akaratgyen-
geség felett, azonban a manipuláció esetében ez nem áll.  

Amellett fogok érvelni, hogy Plum bár teljesíti a racionális döntés ösz-
szes felszíni feltételét, döntését mégsem tekinthetjük racionálisnak. Ennek pe-
dig az az oka, hogy úgy véljük, hogy amennyiben valaki racionálisan dönt és 
cselekszik, akkor valamilyen speciális módon irányítja akaratát és tettét. Plum 
bizonyosan nem bírt ilyen irányítással akaratát és hiteit illetően, hiszen épp 
arról szól Pereboom példája, hogy a véletlent helyettesíti valamilyen külső 
tényezővel, ami Plum fejébe juttatja az egocentrikusságot. Mindazonáltal az 
akaratgyengeség eseteiben előfeltételezünk egy metakontrollt, amelynek biz-
tosítania kellene az ágens preferenciái feletti ellenőrzést. 

Úgy tűnik, hogy szoros kapcsolat van a cselekvő tettei felett gyakorolt 
kontrollja és a racionális képessége között, illetve kapcsolat látszik a kontroll 
hiánya és a racionalitás hiánya között (Bratman 1979, Holton 1999). Tetteink, 
melyeket akaratgyengeségből hajtunk végre pontosan azért aggasztóak, mivel 
éppen döntéseinkről gondolnánk, hogy kifejezik és reflektálnak a teljes sze-
mélyiségünkre és értékeinkre (ebben a tekintetben látszik a szoros kapcsolat 
az akaratgyengeség és a személyes autonomitás problémája között) (Mele, 
2002). Ugyanis éppen azt várjuk a felelős cselekvőktől, hogy racionálisan irá-
nyítsák tetteiket. Nincs ez másként a preferenciáinkkal sem.  

Nehéz abban kételkedni, hogy a teljes racionalitás nem jelent mást, mint 
tudatos kontrollal gyakorolt ellenőrzést, nem pusztán a tetteink, de a prefe-
renciáink felett is (Gyarmathy 2016). Akkor járok el ugyanis a legésszerűbb 
módon, ha nem csak a meglévő cselekvési alternatívák közül a legtöbb kifi-
zetéssel járó lehetőséget választom, hanem én magam is “árazom be” az al-
ternatívák kedveltségét. Vagyis a racionális döntések elméletének nem pusz-
tán a cselekvési lehetőségekre kell fókuszálnia, de számot kellene adnia arról 
a mechanizmusról, amely a cselekvő ama képességét foglalja magában, hogy 
képes irányítást gyakorolnia afelett, hogy mit tart kívánatosnak és mit nem. 
Egy példán szemléltetve, úgy hiszem a legfőbb racionalitás esete, ha valaki 
képes tudatos kontrollal befolyásolnia, hogy két autó megvásárlása közül, 
melyek azok a jellemvonásai (mint sebesség, gyorsulás, megbízhatóság, fo-
gyasztás adottak,) az autónak, amelyek közül a cselekvő képes akaratlagosan 
kiválasztani egyet (vagy többet) amelynek okán meghozza döntését. Így tehát 
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nem pusztán arról van szó, hogy a cselekvő (amennyiben számára a gyorsulás 
a legfontosabb jellemvonása a megvásárlásra kínált autók közül) kiválasztja 
a leggyorsabban gyorsuló autót, hanem az is, hogy képes akaratlagosan pre-
ferálni a gyorsulást a fogyasztás ellenében. 

Idézzük fel, hogy általánosan elfogadott az a nézet, hogy egy cseleke-
detet racionálisnak tekintendő, ha a személy preferenciáinak konzisztens 
hasznossága meghatározza tettét. Mindazonáltal úgy gondolom, hogy a raci-
onális döntéselmélet fogalmi készlete felhasználható az akaratgyengeség 
problémájának megoldásában. Úgy vélem ugyanis, hogy az akratikus “dön-
téseknél” nem találunk preferenciákat, így nem is beszélhetünk szó szerinti 
értelemben vett döntésekről. Azt feltételezem, hogy az akratikus döntések és 
tettek nem fejeznek ki semmilyen preferenciákat ezzel szemben, amit valóban 
kifejeznek azok sokkal inkább valamilyen elemi impressziók és rendezetlen 
affekciók. Így például egy drogfüggő valójában nem preferálja, hogy drogo-
kat vesz magához, csak pusztán elemi módon vágyik rá. Ha az akratikus dön-
tések és tettek nem fejeznek ki egyetlen preferenciát sem, akkor — definíció 
szerint (Stroud és Tappolet, 2003) — nem is tekinthetőek irracionálisnak. 

 
 
5. Következtetések 

 
Most pedig érdemes lesz összefűznünk azokat a megállapításokat, ame-

lyek összekapcsolják a manipuláció és erkölcsi felelősség kérdéskörét az aka-
ratgyengeség és preferenciák viszonyában. Lássuk hát, hogy melyek lehetnek 
azok a metaelvei a racionalitásnak, amelyek külön választják a manipulációs 
eseteket az akaratgyengeség eseteitől. Illetve, melyek azok az esetek, amelyek 
valóban irracionálisak és melyek nem.  

Első pillantásra úgy tűnhet, szoros kapcsolat fedezhető fel a manipulá-
ciós esetek és az akaratgyengeség esetei között. A hasonlóság alapja, hogy 
mindkét esetben úgy látszik, a cselekvő akaratán kívülről érkezik egy prefe-
rencia, amely meghatározza cselekvését. Ez azonban tévedés. A manipuláció 
esetében valóban erről van szó. Plum külső forrásból (eset 1-4.) nyeri el azt a 
hatást, melynek okán kellően egocentrikussá válik és megöli White-ot. Éppen 
ezért, mivel nem kontrollálhatta ezt a hatást, nem tartjuk felelősnek. Az aka-
ratgyengeség esete ezzel szemben teljesen más, mivel éppen azt a képességét 
nem gyakorolja az ágens, hogy befolyásolja, hogy milyen preferenciákkal 
rendelkezzen. Azonban mivel az (morálisan) érett cselekvő bír ezzel a képes-
séggel, hogy meg tudja határozni saját preferenciáit, így az a cselekvő, aki 
nem gyakorolja ezt a képességét, morális értelemben számon kérhető akarat-
gyengesége miatt. Erre a következtetésre úgy juthatunk, hogy feltételezzük, 
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az (morálisan) érett racionális cselekvő képes meghatározni saját preferenci-
áit, ezáltal is irányítva racionalitását. Következésképpen a manipuláció esetei 
és az akaratgyengeség esetei különböznek a preferenciák irányítottságának 
tekintetében, amely számot ad az esetek erkölcsi különbségéről — az egyik 
esetben beszélhetünk felelősségről a másik esetben nem. 

Adódik továbbá egy másik érdekes következmény. Az akaratgyenge-
ségnek legalább két esetét tudjuk megkülönböztetni függően attól, hogy az 
ágens gyakorolja-e a kérdéses preferenciáit meghatározó képességét. Ameny-
nyiben a válasz pozitív, és az ágens képes lehetett volna meghatározni prefe-
renciáit, úgy a cselekvő irracionális és morálisan felelős. A másik esetben, 
amikor a cselekvő nem is volt képes irányítani preferenciáit — azok valamely 
kényszerből adódnak — nem beszélhetünk irracionalitásról és morális fele-
lősségről sem. Nézzünk két hasonló, de a felelősség és irracionalitás tekinte-
tében különböző esetet. 

Képzeljük el, hogy Billy legjobb belátásai mellett, melyek szerint a do-
hányzás káros és életet veszélyeztető kockázattal jár Billy akaratlagosan gyújt 
rá preferenciái mellett. Kétségkívül Billy akaratgyenge, hiszen preferenciái 
belátásai mentén ellentétesek tettével kifejeződő preferenciájával: rágyújt 
ugyanis. Billy akarhatta volna nem preferálni a dohányzást (vagy a dohányzás 
elleni preferenciáját). Billy tehát a davidsoni értelemben akaratgyenge és fe-
lelős tette után. 

Mindazonáltal képzeljük el Cecilia-t is, aki hasonlóan Billy-hez legjobb 
belátásai mentén, melyek szerint a dohányzás káros és életet veszélyeztető 
kockázattal jár, rágyújt. Ám tudjuk Cecilia-nak dohányzás utáni függősége 
nem egy preferencián nyugszik, hanem valamely elemi addikción, egy kaoti-
kus affekción — semmiképpen egy jól formált preferencián. Ezt talán úgy 
érdemes elgondolni, mint amikor erősen maró éhséget élünk át, és vércukor 
szintünk nagyon alacsony. Ilyenkor a hűtőhöz érve, nem formálunk preferen-
ciát, nem mérlegeljük a hűtőben található ételek kalória vagy makrotápanyag 
tartalmát. Ellenben azt habzsoljuk be, ami a lehető legkönnyebben elérhető, 
ami a “kezünk ügyébe kerül”. Kevesen gondolnák azt, hogy egy ilyen éhező 
esetben értelmes preferenciákról beszélni, itt pusztán elemi affekciókról ér-
demes beszámolni. Mármost ugyanez a helyzet Cecilia esetében is. Amikor ő 
gyújt rá, szemben Billy-vel, nem egy akaratlagos preferenciája nyilvánul 
meg, hanem egy elemi affekció: a dohányzás utáni vágy. Ebben az esetben 
viszont nem beszélhetünk arról a tudatos kontrollról, amely a preferenciákat 
érett cselekvők esetén irányítani tudja. Ilyen módon pedig nem beszélhetünk 
irracionalitásról sem, hiszen nincs Cecilia esetében két egymást kizáró tar-
talmú preferencia. Amint pedig láttuk az irracionalitás feltétele, hogy egymást 
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formálisan kizáró preferenciákkal bírjon a cselekvő. Így tehát Cecilia-t nem 
tekinthetjük irracionálisnak. 

Továbbá mivel Cecilia nem irányította preferenciáját a dohányzással 
kapcsolatban, esete sokkal inkább hasonlít Plum négy esetéhez, mivel bizo-
nyos tekintetben az akaratától függetlenül érkezett elemi vágya a dohányzás-
ról. Cecilia speciális akaratgyengeség esete így inkább tekinthető manipulá-
ciós esetnek. Ilyen formán Cecilia, mivel nem irányítja preferenciáját a do-
hányzásról, morális értelemben nem is kérhető számon. 

Végezetül pedig egy utolsó észrevétel. Az iménti elemzésből az követ-
kezik, hogy aki irracionálisan viselkedik, vagy egymással ellentétes preferen-
ciákkal bír az felelősséggel is tartozik, mivel képessége van irányítani prefe-
renciáit. Azonban az, aki pusztán elemi vágyai miatt cselekszik preferenciái 
ellenében, az nem tekinthető még irracionálisnak sem és felelősséggel sem 
tartozik tette után (viselkedése inkább a manipulációs esetekhez hasonlít). 
Úgy vélem ezek olyan következtetések, amelyek a manipuláció, akaratgyen-
geség és preferenciák fogalmának elemzéséből konzisztensen adódnak, 
ugyanakkor kielégítik a hétköznapi nyelvhasználati intuícióinkat is. Írásom-
ban az volt a célom, hogy az elemzett fogalmak konceptuális szétválasztását 
megtegyem és rávilágítsak azokra a metatényezőkre, amelyek elégséges ala-
pot nyújtanak a racionalitás normatív feltételeinek differenciálására.  
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A szombathelyi gazdasági felsőoktatás története 
 

Székely Klára 
 
 
1999. 06. 28. – Berzsenyi Dániel Főiskola 

Hosszas előkészítő munkálatok után 1999. 06. 28-án hivatalosan meg-
alakult a Berzsenyi Dániel Főiskolán a Gazdasági Tanszék. 

A Tanszék oktatói: Prof. Dr. Törzsök Éva, Dr. Lorenz Sándor, Sulyok 
László dr. Rádi Szelman Hamadi, Dr. Stipkovits Ferenc, Dr. Palkovits István, 
Dr. Varga Imre, Székely Klára, Dr. Zsigmond Anikó. A Tanszék ügyintézői: 
Gazsi Ildikó, Szitás Tünde, Vass Beatrix.  
 
1999 

Idegenforgalom szakmenedzser felsőfokú szakképzéssel indult a tan-
széken folyó oktatási tevékenység. 

A Gazdálkodási szak és a Nemzetközi kommunikáció szak akkreditá-
ciójának előkészítése mellett folyt a Tanszék fejlesztése. 
 
2000-2001  

Gazdálkodási szak akkreditációs anyagának elkészítése, a szakindítási 
kérelem benyújtása.  

Az első évfolyam elindulása Gazdálkodási szakon. Szakgazda: Dr. Tör-
zsök Éva. 

A gazdaságtudományi képzés rövid idő alatt rendkívül népszerűvé vált, 
levelező tagozaton hamarosan elérte a 300 fős évfolyamlétszámot. 
 
2002-2003  

A Nemzetközi kommunikáció szak indítása. Szakgazda: Prof. Dr. Ga-
dányi Károly volt. 

Dr. Törzsök Éva tanszékvezetői megbízatását Dr. Sipos Zoltán vette át.  
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2004-2005 
Mindkét szakon nappali és levelezős képzésben egyaránt működött az 

oktatás. A tanév során szereztek diplomát az első gazdálkodási szakos hall-
gatók. A Gazdálkodási és menedzsment BSc szak akkreditációjának elérése 
vált kitűzött céllá.  
 
2006-2007 

A Gazdálkodási szak és a Nemzetközi kommunikáció szak mellett nép-
szerű lett az Idegenforgalom szakmenedzser felsőfokú szakképzés is, mely-
nek végzősei közül egyre többen folytatják tanulmányaikat Gazdálkodási sza-
kon. A Tanszék neve Gazdaságtudományi Intézeti Tanszékre változott. 

A Gazdálkodási és menedzsment BSc szak elindítása megvalósult nap-
pali és levelező képzésben.  

Dr. Sipos Zoltán helyett Dr. Stipkovits Ferenc működött tanszéki koor-
dinátorként, majd Némethné Dr. Tömő Zsuzsanna vette át ezt a feladatot. 

A Tanszék fő állású munkatársai: Némethné dr. Tömő Zsuzsanna do-
cens, tanszéki koordinátor, Dr. Rádi Szelman Hamadi főiskolai tanár, Dr. 
Palkovits István docens, Dr. Stipkovits Ferecn docens, Dr. Lukács Péter do-
cens, Dr. Pápai Erzsébet adjunktus, Dr. Varga Imre adjunktus, Székely Klára 
adjunktus. 
 
2008-2016 – Nyugat-magyarországi Egyetem 

A soproni egyetemmel történt egyesülés után a Savaria Egyetemi Köz-
pont létrejöttével a Nyugat-magyarországi Egyetemen folyt tovább a Tanszék 
tevékenysége.  

A Tanszék az új egyetemi struktúrában először a Természettudományi 
Kar, majd 2013-tól a Közgazdaságtudományi Kar részeként működött. 

A Gazdálkodási és menedzsment és a Kereskedelem és marketing BA, 
valamint FSZ szakok szakmai gesztorálása a Közgazdaság Tudományi Kar 
szervezeti keretében valósult meg Prof. Dr. Székely Csaba dékán vezetésével.  

A Tanszék jövőképe jónak mondható volt. A hallgatói létszám kezdet-
ben átlagon felüliként alakult. A tudományos tevékenység mellett az oktatók 
igyekeztek jó szakmai kapcsolatokat kiépíteni a gazdasági élet szereplőivel 
is. Mindezek ellenére a fogyó hallgatói létszám mellett a szakok és a munka-
társak számának csökkenése lett a jellemző.  

A szombathelyi felsőoktatás érdekében változásokat sürgettek a Sava-
ria Egyetemi Központban. A változások a Soprontól való elszakadást és az 
ELTE szervezeti keretébe való beilleszkedést igényelte. Ez a folyamat 2017. 
február 1-vel valósult meg.  
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2017-től – Eötvös Loránd Tudományegyetem 
A Tanszék oktatói létszáma addigra két főre csökkent. Dr. Varga Imre 

docens és Székely Klára adjunktus, valamint Gergácz Ibolya kezdték meg 
Tanszéki Csoportként az ELTE Társadalomtudományi Karán, a Közgazda-
ságtudományi Intézetben, mint új szervezeti keretben a munkát. Az integrá-
cióval üzleti típusú közgazdász alapszakok jelentek meg az ELTE képzési 
portfóliójában. 

A Tanszék felépítése, a szakok és a hallgatók megtartása voltak a leg-
fontosabb feladatok. Mindehhez a Társadalomtudományi Kar, Dr. Juhász Gá-
bor dékán vezetésével megfelelő hátteret biztosított. A Tanszéki Csoport ön-
álló tanszékké fejlődése lendületesen indult. Egy tanév után megduplázódott, 
majd azt követően triplázódott a hallgatói létszám. A tanszék oktatói új sza-
kok kidolgozását végezték el, konferenciákon, szakmai publikációkban jelen-
tek meg. 2018 augusztusától a Tanszéki Csoport önálló tanszékké fejlődött, 
amelyet az egyetem szenátusa Savaria Gazdálkodástudományi Tanszék 
néven fogadott el.  

 
A Tanszék jelenlegi munkatársai 

Dr. Varga Imre egyetemi docens, tanszékvezető, Dr. habil. Dávid Ló-
ránt Dénes egyetemi docens, Dr. habil. Juhász Lajos egyetemi docens, Dr. 
Hollósy Zsolt egyetemi docens, Dr. Juhász Zita egyetemi adjunktus, Dr. Ko-
vács László egyetemi adjunktus, Dr. Ziegler Zsolt egyetemi adjunktus, Szé-
kely Klára adjunktus, Gergácz Ibolya pedagógiai előadó.  

 
Jövőkép 

A Tanszék a meglévő szakokhoz kapcsolódóan új mintatanterveket dol-
gozott ki, valamint elkészítette a Turizmus-vendéglátás alapszak és egy mes-
terképzés akkreditációs anyagát. 

A 2019-2020-as tanévben, a Turizmus-vendéglátás BA szak indítását 
tervezi, az anyakar részéről pedig a Szociálpolitika MA szak bővíti a képzési 
portfóliót. A gazdaság igényeinek megfelelősen duális turisztika és a Gazdál-
kodás és menedzsment BA szak duális képzésben való elindítása valósulhat 
meg.  

A Savaria Gazdálkodástudományi Tanszék fő célja, hogy piacképes, 
magas színvonalú tudást adjon hallgatóinak. Ennek érdekében rendszeres 
kapcsolattartásra törekszik a tanszék a gazdasági élet szereplőivel, cégekkel, 
intézményekkel. Szakmai rendezvények, konferenciák, rendszeres publiká-
ciós tevékenység jellemzi a tanszéki munkát.  
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A tanulmányok szerzői 
 
 
Csizmásné Tóth Judit  

Neumann János Egyetem, Gazdálkodási Kar, Közgazdasági, Pénzügyi és Me-
nedzsment Tanszék 

 
A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen vég-

zett közgazdász, közgazdász tanár szakon 2004-ben. Doktori tanulmányait a 
Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolájában 
végezte, doktori disszertációját 2016-ban „Tulajdonosi vagy szerződéses in-
tegráció? A vertikális integrációból fakadó előnyök kihasználásának vizsgá-
lata a turnusonként 30.000 feletti állománnyal rendelkező broilercsirke terme-
lők körében” címmel védte. A Neumann János Egyetem Gazdálkodási Karán 
(illetve jogelődjén) 2008 óta oktat pénzügy-számvitel jellegű tárgyakat. Kuta-
tásai követve a Doktori Iskola elvárásait részben az agrár, másrészt a tanszék 
kutatásaihoz kapcsolódóan részben pénzügyi és menedzsment területhez kap-
csolódnak, kiegészülve a megújuló energiához kapcsolódó kutatásokkal. 

 
Email: toth.judit@neumann.gk.hu 

 
 
Hollósy Zsolt 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Társadalomtudományi Kar, Savaria Gaz-
dálkodástudományi Tanszék; Pannon Egyetem, Georgikon Kar 

 
Hollósy Zsolt, egyetemi docens, PhD közgazdaság tudomány (2000), köz-

gazdász külgazdasági szakon(1996) agrármérnök(1994). Vállalati gazdálko-
dáshoz kapcsolódó diszciplínákat oktat az ELTE Társadalomtudományi Karán 
valamint a PE Georgikon Karán. Kutatási területe kiterjed a vertikális integrá-
cióra,a megújuló energiatermelés gazdasági értékelésére, valamint idegenfor-
galmi területekre. 

 
Email: hollosy@georgikon.hu 
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Juhász Lajos 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Társadalomtudományi Kar, Savaria Gaz-
dálkodástudományi Tanszék  

 
Juhász Lajos egyetemi docensként dolgozik az ELTE TTK SEK Gazdál-

kodástudományi Tanszékén. A Debreceni Egyetemen végzett Vállalatgazda-
sági szakirányon, majd hét éves termelési tapasztalatot szerzett. 

Doktori tanulmányait a Debreceni Egyetem Gazdálkodás- és menedzsment 
Doktori Iskolájában végezte, majd a Soproni Egyetemen habilitált. 

33 éve egyetemi oktatóként dolgozik, fő oktatási profilját a 
Vállalatgazdaságtan és a Vezetői gazdaságtan képezi. Ezen felül elsősorban az 
amortizációági forrásképzés lehetőségeit vizsgálja és behatóan foglalkozik a 
kalkulatív kamatláb becslési módszereivel, valamint a dinamikus szemléletű 
beruházás-gazdaságossági számítások gyakorlati alkalmazásával. Az utóbbi 
időben a külső kamatláb és a nettó jelenérték Monte-Carlo szimulációval tör-
ténő becslésével foglalkozik. 

Az oktatás mellett kutatómunkát is végez különös tekintettel a Vezetői gaz-
daságtan témájában. Az oktató és kutatómunka mellett TDK támogató tevé-
kenységet folytat és a tanszék akkreditációs tevékenységében is aktív részt vál-
lal. Korábban gazdasági dékánhelyettesi és intézetigazgatói feladatokat látott 
el, dékáni és rektori dicséretben részesült és megkapta az „Aranyérmes Mes-
tertanár” kitüntetést. 

 
Email: juhasz.lajos@sek.elte.hu 

 
 
Juhász Zita 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Társadalomtudományi Kar, Savaria Gaz-
dálkodástudományi Tanszék  

 
A közgazdaságtudományok tudományágban PhD fokozatot szerzett okle-

veles közgazdász, 2008-tól pedig közgazdász-tanár végzettséggel is rendelke-
zik. Egyetemi oktatói pályáját 2000-ben kezdte. Jelenleg az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Savaria Gazdálkodástudományi Tanszék oktatója.  

Doktori  fokozatát summa cum laude minősítéssel a Nyugat-Magyarországi 
Egyetem Széchenyi István „Gazdasági Folyamatok Elmélete és Gyakorlata” 
Doktori Iskolájában szerezte, 2008-ban. Doktori értekezésének témája az eu-
rópai monetáris integráció és a pénzügyi stabilitás kölcsönhatása volt. 

Érdeklődése, tudományos kutatásai homlokterében a makro- és nemzetközi 
pénzügyek állnak, ugyanakkor csaknem egy évtizedes munkája során gyakor-
latias megoldásokat keresett, különböző elnyert pályázatok keretében a civil 
szervezetek, nonprofit gazdálkodók finanszírozásának problémáit kutatva. 
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Jövőkutató, szinte minden tudományos munkája jövőorientált szemlélet-
ben, a társadalomtudományi  előrejelzések készítésének módszertani bázisát 
alkalmazva születik. Számos szakmai szervezet, bizottság és társaság aktív 
tagja. Az oktatási és kutatási feladatok mellett a katedrán töltött évtizedek alatt 
jelentős oktatásszervezési tapasztalatokat szerzett. 

 
Email: juhasz.zita@sek.elte.hu 

 
 
Kovács László  

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Társadalomtudományi Kar, Savaria Gaz-
dálkodástudományi Tanszék  

 
Nyelvész, 2016-ig a Nyugat-magyarországi Egyetem Alkalmazott Nyelvé-

szeti Tanszékének docense, jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Sava-
ria Gazdálkodástudományi Tanszék oktatója.  

Doktori értekezését summa cum laude a Pannon Egyetemen védte Nyelvi há-
lózatok és a mentális lexikon. A mentális lexikon (gazdasági) szaknyelvi és (álta-
lános) hálózatos szerveződésének vizsgálata szóasszociációs kutatások segítsé-
gével címen. 

Interdiszciplináris kutatásai négy nagy témakör köré csoportosiulnak: 1) már-
kák, márkanevek és márkázás, 2) szaknyelvi és terminológiai kutatások, 3) a 
mentális lexikon (agyi szótár) felépítése és 4) hálózatos struktúrák.  

Több hazai és külföldi öszöndíj nyertese, rendszeresen publikál külföldi és 
hazai folyóiratokban, vesz részt konferenciákon. Több, mint 100 idegen és ma-
gyar nyelvű tudományos publikáció – kötet, folyóiratcikk és könyvfejezet – szer-
zője, illetve társszerzője. Márka és márkanév című monográfiája 2017-ben jelent 
meg. 

 
Email: kovacs.laszlo@sek.elte.hu 

 
 
Nemes József 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatikai Kar, Savaria Műszaki Intézet 
 

Nemes József, 1959. március 10-én, Szombathelyen született. Felsőfokú ta-
nulmányait Szombathelyen, Pécsett és Győrben végezte. Technika-számítástech-
nika szakos tanár, illetve okleveles mechatronikai mérnök diplomát szerzett. 
Doktori disszertációját a Budapesti Műszaki Egyetem 2008-ban védte. Jelenlegi 
munkahelyének jogelődjénél (Berzsenyi Dániel Főiskola, majd Nyugat-magyar-
országi Egyetem) 1983-ban, mint laboráns dolgozott a Technika Tanszéken, majd 
1994-1998-ig műszaki ügyintéző, 2000-ig főiskolai tanársegéd, 2008-ig főiskolai 
adjunktus, majd főiskolai docens, végül 2010-től egyetemi docens beosztásban. 
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Ebben a minőségében a Technika, életvitel és gyakorlat osztatlan tanárszak fele-
lőse. Oktatási területe az elektronika, irányítástechnika és információtechnika té-
makörei. A felsőoktatás mellett szerepet vállalt a szakképzés különböző terüle-
tein, az oktatástól a szakmaivizsgák bizottsági tagságáig. Az elmúlt évtizedekben 
több sikeres TDK pályamunka és több tucat szakdolgozat konzulense, témaveze-
tője. Főbb kutatási területe a mérnök és ipartörténet, különös tekintettel a Nyugat-
dunántúli régióra. Több tucat tanulmány, több felsőoktatási és középiskolai jegy-
zet, ismeretterjesztő könyv szerzője. 

 
Email: nj@inf.elte.hu 

 
 
Poór Judit 

Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Gazdaságmódszertani Tanszék 
 
A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen vég-

zett közgazdász, közgazdász tanár szakon 2003-ban. Doktori tanulmányait a 
Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolájában 
végezte, doktori disszertációját 2010-ben “ Érték- és áralapú módszerek a kül-
kereskedelmi versenyképesség mérésében a magyar hústermékek külkereske-
delmének példáján ” címmel védte. A Pannon Egyetem Georgikon Karán (il-
letve jogelődjén) 2003 óta oktat módszertani jellegű tárgyakat. Kutatásai kö-
vetve a Kar képzési portfólióját részben az agrár, részben az idegenforgalmi 
területhez kapcsolódnak, kiegészülve a megújuló energiához kapcsolódó ku-
tatásokkal. 

 
Email: pj@georgikon.hu 

 
 
Székely Klára 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Társadalomtudományi Kar, Savaria Gaz-
dálkodástudományi Tanszék  

 
A zalaszentgróti Béri Balogh Ádám Gimnáziumban érettségizett 1978-ban, 

majd a Szombathelyi Tanárképző Főiskola történelem-könyvtára szakán dip-
lomázott 1983-ban. Tanulmányait később is folytatta, így 1990-ben az ELTE 
BTK-n szerzett politikaelmélet szakos előadói diplomát, majd 2013-ban a 
Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti Nevelési és Sporttudományi Ka-
rának Életmód tanácsadó terapeuta szakát végezte el.  

Az első munkahelye a vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium volt, majd a 
következő évtől már a szombathelyi főiskolán dolgozott függetlenített nevelő 
tanárként. 1992-től a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola könyvtárosként 
dolgozik az Idegennyelvi Könyvtárban, mellette óraadóként oktat. 2000-től 
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máig a Gazdaságtudományi Tanszék, illetve a jogutód tanszékek oktatója ad-
junktusként.  

Oktatott tantárgyai: Európai Uniós alapismeretek, Európai Unió gazdaság-
tana, Politológia, Szociológia, Üzleti etika, Jövőkutatás, Életvitel – etika, Üz-
leti etika, Gazdaságpolitika, Geopolitika, Kommunikáció, Üzleti kommuniká-
ció, Gazdaságtörténet, Kutatásmódszertan, Protokoll, etikett, Sportmarketing, 
Projektmenedzsment, Médiagazdaságtan.  

Fő kutatási területei a politikai marketing, a turizmusmarketing és a gazda-
ságtörténet. 
 
Email: szekely.klara@sek.elte.hu 

 
 
Szőke Viktória 

Pécsi Tudományegyetem, Földtudományi Doktori Iskola, doktorandusz 
 
A Pécsi Tudományegyetemen geográfusként, a Berzsenyi Dániel Főiskolán 

közgazdászként végzett. A Pécsi Tudományegyetem Földtudományi Doktori 
Iskola doktoranduszaként kutatási témája a társadalomföldrajzban, elsősorban 
a gazdaságföldrajzban fellelhető hálózatos rendszerek. Interdiszciplináris ku-
tatásai a társadalomtudományok, a gazdaságtudomány és a földrajztudomány 
eredményeit felhasználva elemeznek kvantitatív összefüggéseket komplex 
rendszerek struktúráiban.  

Számos publikáció mellett a 2015-ben a pécsi Publikon kiadónál megjelent 
német és magyar nyelvű Földrajzi tematikus szótár / Thematisches 
Wörterbuch Geographie társszerzője.  

 
Email: viktoriaszoke@yahoo.de 

 
 
Varga Imre 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Társadalomtudományi Kar, Savaria Gaz-
dálkodástudományi Tanszék  

 
1973-ban született Szombathelyen, alap és középfokú tanulmányait is itt vé-

gezte, 1992-ben érettségizett a Nagy Lajos Gimnáziumban. Ezt követően a Bu-
dapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdálkodási Szakán szerzett okleve-
les közgazdász diplomát. 

Az egyetem után először kontrollerként tevékenykedett a versenyszférában, 
majd 2000-től a felsőoktatásba kapcsolódott be a szombathelyi Berzsenyi Dániel 
Főiskolán induló közgazdász képzés keretében. Először főiskolai tanársegédként, 
majd adjunktusként dolgozott. 
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1999-ben summa cum laude minősítéssel tudományos fokozatot szerzett, a 
közgazdaságtudomány PhD doktora, a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgaz-
daságtudományi Karán. Az értekézésének címe: A valódiság elvének érvényesü-
lése a magyar számviteli rendszerben. Az egyetemi rangsorban főiskolai, majd 
egyetemi docensnek nevezték ki. 

2017-től az ELTE Társadalomtudományi Karának egyetemi docense, majd a 
Savaria Gazdálkodástudományi Tanszék vezetője.  

Fő kutatási területe a számvitel, a számvitel fejlődési irányai. Nős, egy fiú-
gyermek édesapja. Kedvelt érdeklődései köre a numizmatika. 

 
Email: varga.imre@sek.elte.hu 

 
 
Ziegler Zsolt 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Társadalomtudományi Kar, Savaria Gaz-
dálkodástudományi Tanszék  

 
 

Ziegler Zsolt, 1985. december 27-én született Kolozsváron. 2004-ben a Mis-
kolci Egyetem, filozófia szakán osztatlan képzését kezdte meg. Majd “visiting 
student” volt a Torontói Egyetemen. 2010-ben nyert felvételt a Central European 
University-re, ahol az egyéves MA filozófia programot végezte el. 2011-től a 
BME Filozófia és Tudománytörténeti Doktori Iskola hallgatója. Doktori 
disszetációját 2018-ban “A Relational Theory of Responsibility” címmel védte. 
2017-től az Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Egyetemi Központ, Sava-
ria Gazdálkodástudományi Tanszék tanársegédje, majd 2018 májusától adjunk-
tusa. Eddigi oktatása alatt tizenhárom mester kommunikáció szakos szakdolgo-
zónak volt konzulen-se. Zsolt kutatási fókuszában a racionális döntések és morá-
lis heurisztikák illetve felelős tettek közti kapcsolat áll. 

 
Email: zsolt.ziegler@tatk.elte.hu 
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Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar 

része-ként 2017-ben Szombathelyen létrejött a Savaria 
Gazdálkodástudományi Tanszék.  

A kötet – bemutatkozásként – a Tanszék oktatóinak kutatásaiba 
enged betekintést. A tanszéken, illetve a tanszék környezetében végzett 
kutatómunka nagyon sokrétű: a kutatások többek között a megújuló 
energiaforrásokkal, az információs technológiák hatásaival, illetve az 
ipar 4.0 egyes részterületeivel foglalkoznak.  

A kutatásokban feltárt összefüggések nem csak a gazdaságról 
szólnak, hanem mindennapjainkat is áthatják: gondoljunk csak a 
globális felmelegedés negatív hatásaira, a piaci körülmények 
változásaira, a termelés és a logisztikai rendszerek fejlődése által 
okozott közúti forgalomnövekedésre vagy a minket érő off- és online 
manipulációra. 

A kötetet – nem titkoltan – egyúttal „kedvcsinálónak” is szánjuk, 
remélve, hogy a gazdaság itt bemutatott sokoldalúsága sok fiatalt 
ösztönöz arra, hogy tanulmányaikat a gazdaság területén folytassák és 
jövőjüket a gazdaság valamely hagyományos, vagy csak most 
formálódó szektorában képzeljék el. 


