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Előszó
Két és fél éves magazinunk idén elhagyta a tipegő kort, lassan járni kezdett. Olvasóink száma
megháromszorozódott, több cikkünkkel és sorozatunkkal sikerült érzékelhetően hatni a közbeszédre.
Sokan olvasták az általános iskolák eredményességéről közölt listáinkat, oktatási, gazdasági, területi
elemzéseinket, tudományos kutatásokról írt közérthető tudósításainkat.
Úgy tűnik, helye van a közbeszédben egy olyan orgánumnak, amely kutatóintézeti háttérrel működik,
alapos és higgadt hangvétellel tárja fel, hogyan működik Magyarország. A visszajelzések igazolják, hogy
érdemes szembe menni az árral: az Összképben nincsenek a mai médiában meghatározó érzelmekre
alapozó, a felszínes olvasónak készült, csak a veszélyekre és veszteségekre koncentráló írások. Úgy
látszik, a pár száz szavas vészjelzések mellett szükség van tartalmas elemzésekre is. Sokakat érdekel,
mik a tágabb összefüggések, mik az okok, a következmények, a lehetőségek – mi az összkép.
Ezzel a kötettel szeretnénk megköszönni a támogatást és a figyelmet. Az Összkép Magazin 2017-ben
legolvasottabb, legnagyobb hatású cikkeit gyűjtöttük össze. Kellemes olvasást, kövessen minket 2018ban is!

Áldott Karácsonyt és Boldog új Évet!

Szepesi Balázs
főszerkesztő
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Városok és főtereik
Főtér sorozat
SZERZŐ: Baranyai Zsolt
Az elmúlt két hónapban az Összkép magazin tíz magyar város főterén keresztül mutatta be a városok
sokféleségét. Persze a fókuszt soha nem tartottuk szigorúan a városközpontokon: azok inkább
tükörként, elrugaszkodási pontként szolgáltak csak e tíz – egymástól lehetőség szerint minél inkább
különböző – város sajátosságainak bemutatásához. A legkisebb népességűt közülük 7800 fő, a
legnagyobbat több, mint 200 000 fő lakja; van köztük megyeszékhely, mezőváros, iparváros,
alvóváros és üdülőhely is; lefedik mind a hét magyarországi régiót, sőt még egy határon túli város is
szerepel köztük.
Minden város életében kitüntetett szerepet tölt be a központja (ha van olyanja: főtere), és mindegyik
ilyen központnak megvannak a maga jellegzetességei. Ezek rengeteg mindent elárulnak arról, milyen
életet él a város, ami körülveszi a szóban forgó központokat; sőt közös vonásaikon át Magyarország
egészéről is tanulságokkal szolgálnak. Cikkünkben négyet gyűjtöttünk össze ezek közül.
Szükség van a tudatos városfejlesztésre
A Magyarországhoz hasonló történetű és társadalmú országokban általános, hogy az egyes települések
a tervezettség igen széles skáláján helyezkednek el. Míg az évszázados előzményű, egyfajta „népi
szabályozás” által megszabott városokban – pl. Hajdúböszörményben – gyakran a közösségi
együttműködés volt a legfőbb városképszervező erő, addig egy tipikus modern város, mint
Dunaújváros, gyakorlatilag teljes egészében tervezőasztalon született, központi direktívák és elvárások
alapján. Ez persze a két véglet, a városok zömében mindenesetre hosszú múltra tekinthetnek vissza a
tervszerű fejlesztés-rendezés különféle eszközei.
Mégis könnyen érezhetjük úgy, hogy az organikusan, elsősorban a helyi szereplők saját belátása és az
adott kor íratlan társadalmi normái által kialakult városközpontok szebbek, valóságosabbak,
hitelesebbek, mint a mérnökök által rajzoltak – de ez egyáltalán nem biztos, hogy igaz. Például amikor
a XIX. század végén sor került Pest belvárosának modernizálására, számos régi, jelentős épített emlék
tűnt el, az organikusabb, régről örökölt utcahálózattal együtt. Az átfogó, rajzasztalon született átépítés
mégis olyan köztereket eredményezett, amik azóta is a legmagasabb státuszú részei a fővárosnak, a
Ferenciek terétől az Andrássy útig. Itt épp, hogy az organikus alapokon való túllépés tette lehetővé az
igazán grandiózus városfejlesztést – persze ízlés dolga, ki melyik kor örökségét tartja többre.
Főleg ott érdemes megvizsgálni a várostervezés jelentőségét, ahol valamilyen történeti vagy
természeti fordulat olyan kényszerhelyzetet teremtett, ami miatt elkerülhetetlenül újra kellett
gondolni az adott város szerkezetét. Ilyesmire Magyarországon – legalábbis a kiegyezés utáni,
modern(ebb) korban elsősorban árvizek kapcsán került sor, de tulajdonképpen a török háborúk utáni
telepítések sakktáblavárosait és -falvait éppúgy a tervezett városépítés korai hazai példáinak
tekinthetjük. És persze ide tartoznak az „új” városok is – a többé-kevésbé zöldmezős esetek
(Dunaújváros, Tiszaújváros) és a főként iparvárosokra jellemző radikális kibővítések (Salgótarján,
Várpalota, Tatabánya stb.) egyaránt.
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Odáig nagyjából egyértelmű a városképváltozások megítélése, hogy minél régebben történt egy
beavatkozás, annál legitimebb örökséget hagy maga után. Ma már szinte senkinek nem jut eszébe azon
gondolkozni, érdemes volt-e elbontani a régi pesti városházát az Erzsébet híd megépítéséért – a régi
Tabán vagy Óbuda elbontása miatt viszont azok közül is sokan sajnálkoznak, akik máskülönben
elismerik e két városrész alacsony komfortszintjét. Persze a két példa között jelentős különbségek is
vannak: míg a Tabánból közpark lett, Óbudán lakóházak váltották a lakóházakat, csak épp teljesen más
struktúrában és léptékben.
A várostervezés szükségességét sokféleképp lehet illusztrálni: ha főtereket keresünk bizonyítékul, talán
a budapesti agglomeráció (alvó)városai jelentik a legjobb példát. E városok között általános, hogy egy
tíz-húszezer fős településnek semmilyen látható, funkcionálisan egyértelmű, a város lakóit
megfelelően kiszolgáló központja sincs, a lakónegyedek pedig bármiféle különösebb tagolás nélkül,
végeláthatatlanul nyúljanak el a horizont felé. Épp ezért tűnik ki, ahol valamilyen átgondolt koncepció
alapján történik beavatkozás, mint Veresegyházon, ahol a hirtelen megugrott népességű, de
infrastruktúrájában korábbi, falusias szintjét képviselő település többé-kevésbé sikeresen hozott létre
egy jól azonosítható, egyértelmű, élettel teli városközpontot.
Sőt még a hatvanas-hetvenes évekbeli modernista városépítészet általában nem sokra tartott
magyarországi példái között is van olyan, ami kellemes példaként említhető – például Szekszárd. Itt,
mint arról részletesebben is írtunk, anélkül került sor az inkább kisvárost, mintsem megyeszékhelyet
idéző városközpont bővítésére, hogy az konkurenciájává vált volna a város klasszikus központjának:
inkább kiegészítette azt. A példa amiatt is különösen érdekes, mert eközben a városszövet sem
szenvedett olyan jelentős károkat, mint a hasonló időszakban fejlesztett más magyar városok zöme.
A modernista szellemű építkezések általában nem szervesülnek
A komplex várostervezés ott látványos igazán, ahol egész városok vagy városrészek arcát határozza
meg, nem csak egy-egy épületét, térét, szomszédságét. Ilyen akciókra pedig jóval nagyobb arányban
került sor a XX. század második felében, egy sajátos történelmi párosítás keretein belül, amikor a
modernizmus mint stílus Magyarországon (is) találkozott az államszocializmussal mint ideológiaiigazgatási kerettel. E kettős háttérre épülve rengeteg olyan beavatkozás történt országszerte, amik
jelentősen átszabták a városaink képét – eredendően két valós problémára reflektálva: enyhíteni a
krónikus lakásínséget, illetve javítani a jelentős részben alacsony komfortfokozatú, szűk, egészségtelen
lakásokból álló lakásállomány színvonalán.
Így nem is a lakhatás terén merül fel a legtöbb kritika, hiszen szinte mindaz, amit rossznak szokás tartani
például egy panelházban, hasonlóan jelen volt a korábbi bérkaszárnyákban is (hogy a
szükséglakásokról, nyomornegyedekről stb. ne is beszéljünk). A „szocmodern” inkább a
térszervezésben és a közösségi terekben hozott radikális változást, mégpedig erősen ideologikus
alapon. Ezen ideologikus alapok egy része a modernizmus sajátja volt, például azoknak a sokak által
megkérdőjelezett gondolatoknak az erőltetése, hogy a hagyományos utca és tér valamiféle
anakronizmus, a lakás pedig csak alvásra való. Az efféle gondolatok pedig annak a tágabb keretnek a
részeként kerültek napvilágra, amely a modernizmus életszínvonal-javító szándékait némi
paternalizmussal kombinálta. Ebben előre megszervezendő egy város(rész) lakói számára, hogyan és
hol egyenek, mossanak, vásároljanak, szórakozzanak stb. –elvéve a hagyományos városszövet kínálta
választási lehetőségekből, párhuzamos opciók sokaságából összeálló élmények keretét.
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Ehhez a korszellemhez társult néhány tipikusan államszocialista városépítési elképzelés, melyek a
klasszikus városközpontot gyakran reakciós maradványnak tekintették, társadalmilag gyanúsnak és
építészetileg értéktelennek – ezért is törekedtek a háttérbe szorítására. Ez volt, ahol az épületek fizikai
megsemmisítését jelentette, új központ létrehozásával a régi helyén (pl. Óbuda, Rákoskeresztúr,
kisebb részben Veszprém, Kőbánya), és volt, ahol egyszerűen a fejlesztések jellegéből következő
hangsúlyeltolódást; a klasszikus központ épületeinek és tereinek leromlani hagyásával és modernebb,
szocialistább központelemek építésével. Mindez nem magyar specikfikum, hiszen a modern
városépítészet nyomai számos nyugat-európai várost éppúgy jelentősen átformáltak. Az erre épülő
szocialista pluszmotivációk pedig a keleti blokk országaiban jelentettek szinte mindenhol hasonló
örökséget – a pozsonyi Váralja lerombolásától Drezda NDK-s újjáépítéséig.
A modernizmus természetesen nem a kommunizmussal-szocializmussal jött el Magyarországra,
elszórtan már az 1920-as évektől megjelentek modernista épületek. Csupán arról van szó, hogy a mai
épületállományt befolyásoló legnagyobb építési hullámra épp egy olyan időszakban került sor, amikor
pont a tervutasításos államszocializmus volt az államműködés formája, és amikor a gyakran kissé
lebutított, ideológiai töltettel felruházott és a helyi igények szerinti visszacsatolásra nem különösebben
érzékeny módon kivitelezett modernizmus volt az uralkodó – és a központi tervezés által preferált –
korstílus.
Az elmúlt hetekben bemutatott városok jól illusztrálják, hogyan hatott a szocmodern városépítészet
Magyarországon. A legtöbbjük központjában csupán érintőlegesen jelent meg, egyes épületek,
intézmények révén (pl. Keszthely, Szeged, Debrecen); de van olyan hely is köztük, amely szinte teljes
egészében e szellemi-ideológiai időszak terméke (mint Tatabánya). Sőt olyan is, amely azért hordozza
magán jelentősen a szocialista-modernista átépítések jegyeit, mert jelentős átalakuláson ment
keresztül e korszakban – erre példa a járásközponttá fejlesztett Lenti, vagy épp a kiemelt súlyú
nehézipari központként meglepően következetlen és folyamatos toldozásokat-foldozásokat
elszenvedő Ózd. E három város jól mutatja a modernista magyar városépítés néhány közös vonását:
nincs egyértelmű főtér, az intézmények laza hálózatban szóródnak valamiféle tágabb központban, a
korábbi központ pedig (már ha volt ilyen) háttérbe szorul, esetleg el is tűnik. Igaz, találhatunk jobb
példát is: Szekszárd hatvanas-hetvenes évekbeli központépítése például meghagyta a korábbi főteret,
és funkcionálisan is inkább kiegészítette, mintsem felváltotta a klasszikus városközpontot.
A városrehabilitáció sikere a városon múlik
A Főtér-sorozatban áttekintett városok közül jó párban történt valamilyen átfogóbb jellegű
városrehabilitációs beavatkozás. Ezek jellemzően – bár nem kizárólag – uniós finanszírozásúak voltak,
és a pályázati rendszer felkínálta lehetőségek közül leginkább a funkcióbővítő városrehabiltációnak
nevezett opcióval éltek. Gyakran csak térburkolásnak és szökőkútépítésnek fordítja le a közvélemény
ezeket a beavatkozásokat, de sok helyen érdemben is sikerült életet lehelni a korábban elkopott,
népszerűségüket vesztett városközpontokba, főterekbe. Volt, ahol a kedvező adottságok, az esetleges
közelmúltbeli elépítések hiánya révén ehhez elég volt az optikai tuning, de volt, ahol a
kiskereskedelem, a közösségépítés sikeres ösztönzésével, esetleg intézmények átköltöztetésévelépítésével sikerült eredményeket elérni.
A vizsgált városok közül talán ott látszanak kevésbé markáns eredmények, ahol meghatározóbb a
szocmodern városszerkezeti örökség, így jóval nehezebb olyan kereteket biztosítani, amelyek vonzóak
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lehetnek és képesek új életet hozni a sármjukat vesztett közterekre. Ilyen Tatabánya, ahol az újvárosi
főtér újult meg, de Lenti is, ahol épphogy a város klasszikus főterét igyekeztek újjáéleszteni a modern
városelemek árnyékában. (Igaz, egyik beavatkozásra sem került olyan régen sor, hogy sommás ítéletet
lehessen felettük mondani.)
Azokban a városokban ellenben, ahol megmaradt a klasszikus építészeti-városszerkezeti örökség,
általában a ráncfelvarrás is elegendőnek bizonyult – ezt mutatja legalábbis a szegedi Kárász utca, a
debreceni Piac utca vagy a keszthelyi Fő tér példája. Érdekes kivétel Veresegyház, ami egyéni úton
indult el: a hirtelen várossá duzzadt agglomerációs község újonnan fejlesztett magának főteret – hiszen
korábban csupán jóval kisebb léptékű (és komolyabb szocialista városfejlesztésekkel sem érintett)
központja volt csupán. Az építkezés pedig relatív jól sikerült, az új városháza és néhány egyéb
intézmény, illetve a köztéri megújítás együttesen működő központot kölcsönzött a friss városnak.
A motorizációs vadhajtások visszaszorítása mindenhol siker
Külön szót kell ejteni azokról a beavatkozásokról, amelyek azt szolgálták, hogy a városok visszakapják
azokat a köztereket, amiket a hetvenes-nyolcvanas években a motorizáció térhódítása vett el tőlük.
Utólag persze könnyű okosnak lenni, de látható: az a motorizációs robbanás, ami Magyarországon az
érett szocializmusban kezdte éreztetni a hatását, nem bizonyult olyan örök érvényű változásnak,
amilyennek a korabeli – a modernizmus általános eszméihez ezer szálon kapcsolódó – gondolati
vezéráramlatok számára tűntek. Akkor komolyan elképzelhető lehetett, hogy az autó általánosan teret
hódít és az emberek számára irrelevánsak lesznek a városi terek, hiszen kocsival jutnak el a lakásuk, a
munkahelyük, a szabadidős tevékenységeik helyszínei és minden egyéb életterük között egyikből a
másikba.
A gondolatmenet utóbb mégis több ponton megbicsaklott. Egyrészt fontosak maradtak a vegyes
funkciójú, élhető és bejárható városközpontok; másrészt kiderült, hogy a legtöbb város építészeti
öröksége olyan korlátot jelent, amelyen belül egyszerűen nincs hely arra, hogy mindenki autóval járjon
– ráadásul egyre meghatározóbbá vált a fenntarthatóság gondolata, olyan, kisebb ökológiai lábnyomú
térhasználati módokat helyezve előtérbe, mint a gyaloglás, a kerékpározás és a közösségi közlekedés.
Mire ez a felismerés szélesebb körben is elterjedt, a legtöbb magyar város kivágta a főutakon a
fasorokat, leaszfaltozta a tereket, majd forgalmi sávokat, illetve parkolókat épített a helyükre. Ez
jelentősen rontotta az érintett közterek vonzerejét, ami különféle válságtünetekhez vezetett:
kevesebb felület állt a városlakók rendelkezésére találkozóhelyként, közösségi helyszínként;
szétszórtabbá vált a kiskereskedelem; romlott a városkép; megkopott a települési identitás, a
lokálpatrióta büszkeség. Mindez persze a nagyobb városokban volt igazán releváns, hiszen az öt-tízezer
fős kisvárosokban nincs annyi autó, ami terebélyes köztéri parkolókat vagy soksávos utakat tenne
szükségessé (hacsaknem az átmenő forgalom számára, aminek viszont inkább az elkerülő utak
jelentenek megoldást).
A kétezres évek legelején a legnagyobb vidéki város, Debrecen volt az első fecske, ahol radikális
átrendeződésre került sor: a Nagytemplom előtti tér – a Piac tér – forgalmi csomópontból sétatérré,
közösségi felületté alakult. A jó példa évtizedeken át érezhető imázsjavító lökést jelentett
Debrecennek, így nem meglepő, hogy példáját számos további város követte, különösen azután, hogy
a futólag már említett uniós városrehabilitációs források elérhetővé váltak ilyen beavatkozások
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finanszírozására is. Az eltelt időben így születhetett újjá például Szeged, Keszthely vagy Szekszárd
központja is, visszaadva azt a vonzerőt és közösségi-idegenforgalmi funkcióit, amit néhány évtizedre
ideiglenesen elvesztettek e helyek.
Ez a négy pont valamennyire kapcsolódik egymáshoz, mégis inkább külön történeteket mesélnek el.
Annyit mindenképp bizonyítanak, hogy amint a főterek tükrei a városoknak, a városok úgy tükrei a
mindennapi életünknek és a történelmünknek egyaránt. Érdemes figyelni rájuk.
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“Hiszek a politikamentes közigazgatásban” – interjú
Szaló Péterrel
Műhely sorozat
SZERZŐ: Szepesi Balázs
Szaló Péter csúcstartó: 1990 óta ő volt a leghosszabb ideig állami vezető (helyettes államtitkári,
államtitkári, szakállamtitkári) státuszban lévő vezető a magyar közigazgatásban. Hosszabb rövidebb
ideig ő vezette a terület- és településfejlesztést, az építésügyet, majd a fejlesztéspolitikát. Az
államapparátus elmúlt 25 évéről, a nulláról építkező területfejlesztésről és a közigazgatás ethoszáról
beszélgettünk.
A mai magyar közigazgatásban Ön volt leghosszabb ideig vezető beosztásban. Mi a titka?
15 miniszterem volt az elmúlt negyedszázadban; formálisan 10, tartalmilag 7 kormány alatt dolgoztam
összesen, ezek: az Antall és a Boros-kormány, a Horn-, első Orbán-kormány, Medgyessy, Gyurcsányból
kettő, Bajnai és a második és harmadik Orbán kormány.
Én igazából csak egyszer váltottam igazán, máskor a kormányfők és miniszterek sodortak ide-oda. Soha
nem akartam bebizonyítani, hogy lelkes szolgálója vagyok az adott kormánynak. Nem is feltételezték
rólam soha, azt nézték, hogy milyen a munkám. Persze gyakran gyanakvással is tekintettek rám.
A '94-es szocialista kormánynak MDF-es voltam, utána a fideszes-kisgazda kormány számára meg a
szocialistáknak a szekértolója. Utána a fideszes bélyeget vittem magammal, azért maradhattam
pozícióban, mert tagja voltam az uniós tárgyalási delegációnak és a Bizottság nem nézte jó szemmel az
apparátus politikai cseréjét az uniós feladatokhoz kapcsolódó területeken.
Amikor a második Orbán-kormány alakult, akkor nem ezek a dolgok számítottak. A miniszterem (Pintér
Sándor a szerk.) meg Felkai László államtitkár abszolút a szakmai teljesítményem alapján választottak
ki. Tudták, hogy húsz évet már lehúztam más kormányok alatt. Egyszerűen nem érdekelte őket, és úgy
kezeltek, hogy én a szakmának egy kulcsvezetője vagyok, aki kulcsfontosságú lehet nekik.
Hogyan sikerült elkerülnie, hogy belesodródjon a politikába?
Alapvetően hiszek a politikamentes közigazgatásban. Én is kacérkodtam a politikával, de az első
választások után úgy döntöttem, hogy pártoktól függetlenül fogom a közügyeket szolgálni. Persze
nekem is voltak személyes preferenciáim, hiszen én is választópolgár vagyok, de ezt soha nem
érzékeltettem a munkámban, főleg nem a munkatársak kiválasztásánál. Mindig a legjobb embereket
választottam ki a csapatomba, függetlenül a politikai beállítottságuktól. Ugyan többször kaptam
kritikákat, támadásokat ilyen személyi ügyekben, de nagyon kevés kivétellel meg tudtam védeni ezt az
elvet.
A rendszerváltás időszakában a háromoldalú tárgyalásokon egy világos kormányzati felépítésben
egyeztek meg. Angolszász mintára megalkották a közigazgatási államtitkár pozícióját, aki választások
idején átvezeti a minisztériumot az új politikai irányítás alá. Alatta ott vannak a helyettes államtitkárok,
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akik egy-egy szakterületet felügyelnek. Ez egy kristálytiszta modell volt, de az élet nem igazolta: egy
felmérés azt mutatta, hogy a politikai államtitkárok a kormány legstabilabb elemei. A miniszterek közül
nagyon kevés szolgálta le a négy évet. A közigazgatási államtitkárok is állandóan cserélődtek. Az Antallkormány idején talán még érthető is lett volna, hiszen ott egy nagyon nagy váltás történt,
szimbolikusan is. Érdekes módon akkor mégsem volt annyi változás a közigazgatási államtitkárok
között, pedig sokan a régi apparátusból kerültek át, stabil volt a rendszer.
Utána a politika egyre nagyobb nyomást gyakorolt a közigazgatási államtitkárra, míg végül deklarálták
is, hogy ez egy kulcspozíció, a miniszteri akarat végrehajtója. Egyre nagyobb lett a fluktuáció, elkezdték
politikai kurzusokhoz kötni őket. Ez azt is maga után vonta, hogy a helyettes államtitkárokat is sűrűn
cserélgették. Nem gondolom, hogy mindenkinek a helyén kell maradni, mert ezekbe a pozíciókba bele
lehet fáradni, de káros, amikor nincs mi tompítsa a politika befolyását.
Mi motiválta, hogy kormánytisztviselőként helyezkedjen el?
1990 augusztusában kezdtem meg a közigazgatási pályámat, nem sokkal az Antall-kormány
megalakulása után. Volt bennem némi tartózkodás a kormányzati munkával kapcsolatban, ugyanakkor
valamiféle rendszerváltó hevület is dolgozott bennem, hogy most meg lehet változtatni a dolgokat,
eredményeket lehet elérni.
Az igazgatáshoz való hozzáállásomban komoly szerepe volt Bibó István gondolatiságának. A
szocializmus idején Bibó írásai nem voltak elérhetőek. Régi cikkeit az Akadémia könyvtárában, polcról
lehetett kölcsönözni, és ott helyben kijegyzeteltem szinte az egészet. Bibó egész szellemisége, de főleg
a közigazgatásról, a szakszerűségről megfogalmazott gondolatai nagyon mélyen belém
ivódtak. Rácsodálkoztam arra, hogy a közérdek, a köz, a közösség hogyan függ össze egymással, hogy
tulajdonképpen a közigazgatásnak a közjót kell szolgálni. Ezek a gondolatok nagyon megérintettek.
Később, a rendszerváltás után olvastam Teleki Pálnak a közigazgatásról írt esszéjét, és ezek nagyon
erősen befolyásoltak abban, hogy elköteleztem magam a közszolgálat mellett.
Nagy vehemenciával vetettem bele magamat a munkába. Komoly élmény volt számomra, hogy ha
valamit leírok, elkezdett működni. Akkoriban például sokat dolgoztam együtt a Szabolcs-SzatmárBereg megyei önkormányzatokkal, vállalkozókkal; mindig visszaigazoltak, hogy mi működik, s mi nem,
és ennek megfelelően finomítottuk a rendszert. Nagyon elégedettek voltak a támogatási rendszer
működésével, és mindig dicsérték a munkánkat, holott csak azt építettük bele a rendeletekbe, amiket
ők visszajeleztek.
Nemrég emlékeztünk Gyurkó János, egykori miniszterem halálának 20. évfordulójára. Kezembe vettem
azokat a kormányprogramokat, melyeket az egyes megyékre dolgoztunk ki: az infrastruktúra, a
gazdaság és a humán erőforrások fejlesztésére, a programokat konkrét fejlesztési célokra bontottunk
le. Nagyon büszkén mondom, hogy a programok ma is teljességgel vállalhatók, nagy részük meg is
valósult.
Mikor voltak olyan helyzetek, amikor azt gondolta, most érdemes pezsgőt bontani, ünnepelni?
Az egyik esemény az Antall-kormány végén adódott. Rendkívül büszke voltam arra, hogy azt a négy
évet végig tudtam szolgálni, büszke voltam a Kelet-Magyarországra kidolgozott hét megyei fejlesztési
programra, a hátrányos helyzetű térségekben megvalósult rengeteg fejlesztésre: a gázhálózatra, a
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telefonfejlesztésekre, az utakra és szennyvíztisztítókra. Ezekért megkaptam a Magyar Köztársaság
Középkeresztjét és utána volt a pezsgőbontás.
A második ilyen alkalom 1996-ban, a Területfejlesztési Törvény elfogadásakor volt. Hatalmas
teljesítmény volt, mert a kormányzó pártok között komoly ellentétek voltak, amiket Baráth Etele és
Wekler Ferenc képviselők képviseltek. De mégiscsak volt egyfajta támogató légkör, egyfajta nyitottság.
A Területfejlesztési Törvényhez szorosan kapcsolódott az Országos Területfejlesztési Koncepció 1998
évi elfogadása is. Közben sikerült megújítani az építési törvényt, az épített környezet kialakításáról és
védelméről szóló törvényt. Ugyanígy sikerként éltem meg a Regionális Fejlesztési Tanácsok törvénybe
iktatását is 1999-ben.
Az uniós csatlakozási fejezet lezárása volt még különösen emlékezetes pillanat. Az Orbán és a
Medgyesi kormány uniós tárgyalási delegációjában is benne voltam. Juhász Endre főtárgyaló mellett a
kohéziós politika fejezet felelőseként a tárcákkal át kellett világítanunk az intézményrendszert és
bebizonyítanunk, hogy Magyarország képes a kohéziós politika működtetésére. Nagy ünnep volt
számomra, amikor megnyílt az út Magyarország csatlakozása előtt,
Hogyan jött létre a területfejlesztés intézményrendszere? Mi volt a motiváció?
Az átalakulás korszakában, 1995-ig a területfejlesztés csak kormányzati feladat volt. Nem volt középső
szint, nem volt kivel kooperálni, ezért majdnem a nulláról kellett felépíteni.
A rendszerváltást követő első időszakban elképesztő válságok voltak. A szocializmus teljes
foglalkoztatása után a munkanélküliség sokkolta az embereket, főleg Észak-kelet Magyarországon,
ahol voltak olyan települések, ahol csak az önkormányzati alkalmazottak és a tanárok dolgoztak. A
téeszek bedőltek, s a keleti piacok ugyanúgy.
A súlyos munkanélküliség és elmaradottság felszámolására dolgoztuk ki a Területfejlesztési Alapot,
aminek pénzügyi eszközrendszere a mai napig egyedülálló: törvény garantálta a visszatérítendő és a
vissza nem térítendő támogatásokat, lehetővé tette a kamattámogatást, emellett tőkerészesedést is
vállalhattunk fejlesztésekben. Az Alapból finanszíroztuk a hét legsúlyosabb helyzetben lévő megye
programjait, az egyik legismertebb a szabolcsi gázprogram, melynek köszönhetően elsőként sikerült
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét a területén átmenő gázvezeték-hálózatra kapcsolni.
Óriási csatákat kellett vívni, hogy a területfejlesztési pénzeket a ténylegesen rászorulók támogatására
használhassuk fel, s nem olyan térségekre, ahol volt esély a megújulásra, mert volt szellemi tőke és
infrastruktúra, mint például Székesfehérváron. Ott egyszerre dőlt be a Könnyűfémmű, a Videoton és
az Ikarusz, de az ottani munkanélküliség a szerkezeti átalakulás velejárója volt, ezért vétek lett volna
beavatkozni.
Hogyan sikerült ezeket a csatákat megnyerni?
A területfejlesztés akkor erősödött meg, amikor Alan McGarvey, az Európai Bizottság képviselője
megismerte munkánkat és 1992-ben a PHARE programból 10 millió ECU-t biztosított területfejlesztési
célokra. A program BAZ és SZSZB megyék fejlesztését szolgálta, aminek végrehajtására közalapítványt
hoztunk létre. A közalapítványok kuratóriumába minden érintett helyet kapott, a megyei
önkormányzatok elnökei, a megyei jogú városok polgármesterei és kistérségek és a gazdasági kamarák
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képviselői egyaránt. A résztvevők a pénzek kiosztásáról együttesen, konszenzusos alapon döntöttek, a
folyamat így decentralizálttá vált. Akkor született meg a későbbi megyei területfejlesztési tanács
mintája.
1996-ban sikerült elfogadtatni a Területfejlesztési Törvényt, ami a területfejlesztés alapkövét jelenti. A
törvényt kezdetben sok támadás érte: többen a tervgazdaság visszaállítására tett kísérletnek
tekintették. A rendszerváltáskor minden korábbi fejlesztési terv hatályát vesztette, területfejlesztésről
viszont nem lehet tervek nélkül gondolkodni. Az új önkormányzati törvény erős autonómiát adott a
települési önkormányzatoknak, a területfejlesztés azonban nem tud a különféle érdekek
összehangolása nélkül működni.
A területfejlesztési törvény területrendezésre vonatkozó része végül az Alkotmánybíróság elé került,
de megerősödve állta ki a próbát. Az Alkotmánybíróság rögzítette, hogy a területrendezés feladata az
egymástól függetlenül meghozott ágazati döntések összehangolása. Ezen kívül azt is deklarálta, hogy
a nemzeti, nemzetgazdasági szempontból kiemelt fejlesztések (autópálya-építés vagy a veszélyes
hulladékok kezelése) indokolt esetben felülírhatják az önkormányzati autonómiát – az önkormányzat
nem szuverén módon igazgatja a saját területét, hanem az ország integráns része.
1999-ig az intézményesülés korszaka zajlott, ami a megyék megerősítésére irányult. Újjászerveződtek
a kistérségi területfejlesztési társaságok, megalakultak a megyei területfejlesztési tanácsok. Ekkor
készült az országos területfejlesztési koncepció is, amit a távlati irányokat kijelölte. Elkezdtünk együtt
dolgozni a térségi szereplőkkel.
Lehet mondani, hogy könnyű volt nulláról vagy gyenge pozícióból építkezni. Tágult a tér, egyre több
pénz lett mindig, az intézményrendszer fejlődött, egyre több szereplő lett. A településfejlesztést
egyfajta izgalom és várakozás vette körül, és volt egy vidéki háttér is, akik nem alárendeltjeink, hanem
partnereink voltak. Elismerték a minisztérium szakmai tudását. Sok szakmai irányítónál azt sem tudják,
hogy mi van vidéken, így életidegen szabályozásokat fogadnak el – nálunk ilyen nem volt.
1999-től kezdve a regionalizmus kapta a főszerepet. Ekkor fogadták el a területfejlesztési törvény első
módosítását, ami a régiók lehatárolását és a regionális területfejlesztési tanácsok megalakulását
rögzítette. 2002 tájékán voltunk a csúcson, akkoriban a területfejlesztés éves kerete 170 milliárd forint
volt.
Aztán ahogy egyre inkább közeledtünk az uniós kohéziós politika felé az Unióban gyengült a
decentralizáció, ezzel együtt a regionális szint súlya. Amint konkrét fejlesztési pénzekről volt szó, a
Bizottság fontosabbnak tartotta a központi kormányzatok szerepét és pénzügyi felelősségvállalását. A
régiós megközelítés elsorvadt, így lett csak egy regionális operatív program az első Nemzeti Fejlesztési
Tervben. És végül 2011-től újra a megye a területfejlesztés térségi szereplője.
A területfejlesztés erőfeszítései ellenére a területi egyenlőtlenségek nem változtak. Mi ennek az
oka?
A törvény szerint a területi különbségek mérséklése a cél, s nem teljes felszámolásuk. Korábban voltak
ilyen hangzatos megfogalmazások a különböző kormányzati politikákban, pedig nem lehet az
egyenlőtlenségeket teljesen felszámolni, főleg a gazdaság differenciáló erőivel szemben, a térstruktúra
kötöttségei, valamint a társadalmi és kulturális különbségek miatt. A területfejlesztés azt tudja elérni,
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hogy kézben tartja a folyamatokat, s amennyire lehet, mérsékeli a területi különbségek növekedését,
de a folyamatot teljesen nem lehet visszafordítani.
Azt is látni kell, hogy számos olyan fejlesztési eszköz volt, ami a polarizációt erősítette. Ide tartozik a
közúthálózat, elsősorban a Budapestre irányuló közlekedési hálózat fejlesztése, amibe még az M0-ás
gyűrű is beletartozik. Hihetetlen módon koncentrálódik ide a forgalom, s a forgalommal együtt a tudás,
a tőke, az információ. Ez is egy, a gazdaság kényszer pályái közül. Nagyon szofisztikált politikára van
szükség, hogy ez megváltozzon.
Az egyik legfontosabb területfejlesztési célkitűzés jelenleg az, hogy megépüljön a SzékesfehérvárDunaújváros-Kecskemét út, hogy a forgalmat a központi régióból el lehessen terelni. Ki kellene
alakítani azt a tengelyt, ami az ország más részeknek is ad fejlődési lehetőséget. Ott van a szekszárdi
Duna híd – óriási eredmény, hogy megépült, mégis üresen áll. Abban reménykedtünk, hogyha elkészül,
akkor rögtön hozzáidomulnak majd a transzfervonalak, mert két párhuzamos tengelyt köt össze. Ilyen
értelemben a fejlesztéspolitika letette az i-t, csak a pontot nem tette fel rá.
Miben látszik konkrétan, hogy működik a területrendezés?
Mondok néhány példát, ami jól szemlélteti a tervezés és az érdekek összehangolásának fontosságát.
Régóta tervben van egy Bécs-Budapest-Isztambul gyorsvasút-vonal megépítése, ami hazánkra nézve
közel olyan fejlesztési hatásokkal bírna, mint egy új repülőtér létesítése. Bár távlati tervről van szó,
források nélkül, az már megvan, hogy merre futnak majd a sínek. A helyet biztosítani kell. Például
amikor Győrben a METRO áruházat építették, a regionális főépítész nem engedte, hogy az eredeti
tervek szerint épüljön fel, mert éppen a tervezett nyomvonalakra esett volna. Ezért megfordították az
épület és a parkoló elhelyezkedését, így ha egyszer megépül a vasútvonal, csak a parkolót kell
áttelepíteni, az áruház épületét nem kell bontani.
Másik jó példa a Balaton fejlesztésével kapcsolatos. A kilencvenes években komoly környezeti
problémákkal szembesültek a tóparti települések, amelyek a turizmust is veszélyeztették. A szezon
második felében például Keszthely környékén már alig lehetett fürdeni a kék alga elszaporodása miatt.
A nádas kipusztulása következtében pedig jelentősen romlott a vízminőség, mivel a nádas egyfajta
természetes szűrőrendszerként működik. Fel kellett ismerni, hogy ezeket a kihívásokat csak térségi
szinten lehet kezelni, települési szinten nem. A vízgyűjtő terület, az üdülőkörzet egészére kellett
célokat megfogalmazni. Az algásodásra például az jelentette a megoldást, hogy valamennyi Balaton
parti településen kiépítették a szennyvíz-elvezető csatornahálózatot, hogy minél kevesebb szerves
anyag juthasson a tó vizébe. A nádast pedig elsősorban az urbanizáció, a hajózó utak, a stégek kiépítése
tette tönkre, ezért a parti területek szabályozásába ezek a környezeti szempontok is bekerültek a
közösségi megközelítést biztosító sétányok mellett.
Mit gondol, kiből lesz jó kormánytisztviselő?
Ahhoz, hogy valaki jó kormánytisztviselő legyen, először is rendkívül együttműködőnek és nyitottnak
kell lennie. Ezenkívül komoly tudásra is szüksége van. Talán ezek a legfontosabbak. A tudásba sok
mindent beleértek: a szakmai tudás az egyik, a másik a közigazgatás ismerete. A köztársasági elnöktől
a parlamenti munkán át, a kormányzat egészéig, a saját tárcájával bezárólag ismernie kell valamennyi
szerv felépítését és működését. Legyen egy átfogó képe a magyar közigazgatásról – vezetői szinten ez
kötelező, de munkatársi szinten is fontos.
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Egy kormánytisztviselőnek határozott értékvilággal kell rendelkeznie, hiszen értékelnie kell, tudnia kell
azt mondani a jó dolgokról, hogy jó, a rosszról pedig, hogy rossz.
Mi, kormánytisztviselők a kormányzati munkát segítjük. A munkánk csúcsa, amikor előterjesztést írunk,
amiből rendelet vagy határozat készül. Ahhoz, hogy jó dolog szülessen, persze kell pénz, és mindig kell
hozzá valamilyen intézmény, házon belül is.
Továbbá nagy szükség van a különféle szakterületekkel való együttműködésre. Jó kapcsolatrendszerrel
kell rendelkezni, de ez nem uram-bátyám típusú nexusokat jelent, hanem azt, hogy megvan bennem
az a nyitottság, hogy fontosnak tartom a másik tudását és megkérdezem a véleményét, s figyelembe
is veszem azt. Nagyfokú kölcsönösségről van szó. Fontos, hogy a kooperációt jól értelmezzük, s a
koordinátor ne tévesszen szerepet. Ha valakinek a szándékai tisztességesek, azt rögtön megérzik a
tárcáknál dolgozók. Ha nem tisztességes, megtagadják tőle a segítséget és elzárják az információkat.
Sikereim kulcsának egyebek mellett azt tartom, hogy rengeteg muníciót kaptam a társtárcáktól.
Szakterületem, a kohéziós politika felölelte a gazdasági területeket, kapcsolódott a vidékfejlesztésen
keresztül az agráriumhoz, a turizmushoz, továbbá az összes infrastrukturális területhez, így a
közlekedéshez vagy az energetikához is. A szociális problémákat ugyanúgy ismernünk kellett, mint a
környezetieket. Különösen az uniós csatlakozás időszakában működött jól a kooperáció, közösek voltak
a célok és mindenkinek volt hozzáadott értéke, senki nem akarta lenyomni a másikat.
Milyen jó tanácsa lenne a most pályakezdő kormánytisztviselők számára?
Ha fiatalról van szó, akkor figyeljen a szeniorokra. A tudás, pláne egy minisztériumban,
hagyományozódik. A közigazgatás legfontosabb szereplője az ember, mert a gépek nem túl értékesek,
az épületek csak szimbólumok. A minisztériumot a szervezeti struktúra, a benne lévő emberek és az
együttműködési képesség határozza meg.
Nagyon fontosnak tartom, hogy legyen elkötelezett a közjó mellett. Aki a közigazgatásban a saját
érdekét akarja képviselni, csalatkozni fog, mert úgy érzi, hogy kicsi a bére, hogy neki parancsolnak,
hogy nem szabad ember, hogy kötött a munkaideje. Az öcsém kérdezte meg annak idején 10-15 éve,
hogy mennyi a fizetésem államtitkárként. Mindig kinevetett, és azt mondta, hogy ő ennyiért a ceruzáját
se mozdítaná. Én pedig azt válaszoltam neki, hogy én viszont közügyeket szolgálok, jó ügyeket, melyek
legalább annyit hozzáadnak az én jó érzésemhez, mint egy tele pénztárca. Másnak azért fizetnek, mert
ára van annak, amit csinál – kizsákmányol másokat vagy éppen önmagát. Nekünk meg van egy jó
érzésünk. Ez a közigazgatásnak az ethosza, ami igazából mással nem pótolható. Közügyeken
munkálkodni szerintem egy nagyon felemelő dolog.
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Tanárok szerint a világ: mitől működik és mitől nehéz a
tanítás?
Iskola sorozat
SZERZŐ: Saffer Zsuzsanna
Cikkünk tanárokkal, iskolaigazgatókkal és oktatási szakértőkkel folytatott beszélgetésekből áll össze.
Arra hívja fel a figyelmet, hogy akkor tudjuk érdemben javítani a magyar iskolák eredményeit, ha
tudjuk, hogy milyen motivációk, félelmek mozgatják a tanárokat, a rendszer igazi motorjait. Az
oktatási törvényben rögzített szabályok csak a működés kereteit jelölik ki, a gépezetet azonban a
pedagógusok hozzák mozgásba, s töltik meg valódi tartalommal. Ők látják, hogy mi történik nap,
mint nap a tantermekben. A tanári hivatásról, feladatokról, sikerekről és nehézségekről is ők tudnak
a leghitelesebben beszélni. A frontvonalban ők állnak.
A magyar pedagógustársadalomról eddig nemigen készült átfogó, feltáró kutatás. A tanárokról
leginkább a diákok teljesítményének és az oktatás eredményességének vonatkozásában találunk
kutatásokat. A legtöbb tanulmány, a magyar és a nemzetközi szakirodalomban egyaránt, két témára
fókuszál: egyrészt azzal foglalkoznak, hogy a pedagógusoknak mekkora jelentőségük van az iskolázás
sikerében és az eredményes oktatási változások elérésében, másrészt arra keresik a választ, hogy a
tanári jellemzők és a pedagógiai módszerek milyen hatással vannak a tanulói kompetenciák fejlődésére
és a felnőttkori sikerességre.
Felkerestük a 12 legjobb fővárosi és vidéki általános iskolát, melyeket a 2015-ös kompetenciafelmérés
eredményei alapján választottunk ki. A megkeresésünkre a fővárosi iskolák meglehetősen zárkózottan
reagáltak. A vidéki iskolákat viszont nagyobb nyitottság jellemezte, bár köztük is akadtak, akik nem
akartak válaszolni kérdéseinkre. Végül 5 fővárosi és 4 vidéki általános iskola igazgatójával és
pedagógusaival beszélgettünk, emellett több interjút is készítettünk oktatásszociológusokkal és
oktatási szakértőkkel.
Ami a pedagógust jó tanárrá teszi
A jó tanár az iskola sikerének alapja. Ha tudjuk milyen a jó tanár, és tudjuk, hogy kiből és hogyan válik
jó pedagógus, könnyű jobbá tenni a magyar oktatást. Iskola sorozatunk korábbi cikkében nem találtunk
egyértelmű választ. Az iskolaigazgatókat, pedagógusokat és oktatási szakértőket végigkérdezve sem
kaptunk általánosan elfogadott receptet. A magyar köznevelés élenjáró intézményeinek vezetői a
leginkább a következő négy dolgot tartották fontosnak.
Szereti és érti a gyerekeket
A jó pedagógus ki- és megismeri tanítványait; ez részben empátia, érzelmi adottság kérdése. De az is
kell, hogy a pedagógusban meglegyen erre a törekvés: a kellő türelem, hogy mindegyik gyerekkel
megtalálja a közös hangot, a számára legmegfelelőbb, testreszabott tanítási módszert, mivel ugyanaz
a megoldás más iskolában, más gyerekeknél eltérően működhet.
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Hivatásának tekinti a tanítást
A tanári pályán az elhivatottság kulcsfontosságú – az igazi pedagógus többnek tartja a munkáját
pusztán a megélhetésért végzett tevékenységnél. „Nem kell persze lebecsülni az anyagiakat, de igazán
csak az tud jól tanítani, aki napról napra szívesen jár be az iskolába és a minden körülmények között
büszke a hivatására” – mondta az egyik iskola tanára.
Szakmai felkészültség
Önmagában persze a hivatástudat sem elég, ha nincs mögötte szilárd tudás. Több felkeresett iskolában
hangsúlyozták, hogy ez azért is kiemelten fontos, mert a szakmailag kifogásolható nevelőt a gyerekek
sem tisztelik. A szakmai tudást nem elég megszerezni, szinten is kell tartani, ami folyamatos
megújulást, továbbképzést, inspirációt jelent.
Nyitott, fejlődő személyiség
Az igazán jó tanár pozitívan reagál az új dolgokra, s a folyamatos megújulás igénye hajtja belülről. Így
tud például lépést tartani a digitális technológia haladásával, s így tudja helyén kezelni, hogy ebben a
világban a diákok nála sokkal magabiztosabban mozognak.
Fontos, hogy a pedagógust ne csak a gyerekekkel, hanem a kollégákkal szemben is ez a nyitott
hozzáállás jellemezze. A szakmai fejlődésben elvitathatatlan szerepük van az óralátogatásoknak,
konzultációknak és a mentorálás, hospitálás különféle formáinak. „Nemcsak a fiatal, pályakezdő
kollégáknak van szüksége szakmai, módszertani támogatásra és megerősítésre, hanem a
tapasztaltabb kollégák is sokat tanulhatnak egymástól egy-egy óralátogatás során” – hangsúlyozta az
egyik pedagógus.
A megkeresett iskolákban a megbeszéléseknek, tapasztalatcserének számos formája működik. Van,
ahol erre személyesen kerül sor: a pedagógusok hetente egyszer összeülnek egy kávé mellett a
tanáriban, minden formaságot nélkülözve, és tantárgyak szerinti lebontásban vagy együtt
megbeszélik, kinek hogy telt a hete, mi vált be, mit csinálna másként, s látott-hallott-e esetleg
valamilyen új ötletet. Kiderült, hogy ezekben az iskolákban nagyon jól működik a tanítási módszerek
átvétele az egyes tantárgyak között, például a magyarosok sok minden vesznek át az angolosoktól.
Más iskolákban formalizált keretek között folyik a közös munka, a munkaközösségek és különféle
szakmai munkacsoportok ülésein. Akad olyan intézmény is, ahol a virtuális térbe terelték a diskurzust,
s közösségi oldalon szervezett csoportban osztják meg egymással az ötleteiket.
Ami nehezen megy
Az inspiráló közös munka azonban szinte mindenhol az iskola saját mikroközösségére szorítkozik. A
pedagógusok ritkán érintkeznek településük többi iskolájában tanítókkal. „Korábban kerületenként
havonta szerveztek szakmai műhelyeket, minden tantárgynak külön, de erre már jó ideje nem került
sor, pedig ezek az alkalmak fontos találkozási és tapasztalatcserélési lehetőséget jelentettek” – mesélte
az egyik fővárosi iskola igazgatónője. Az utóbbi időben azonban se idő, se energia nincs arra, hogy
nyissanak egymás felé.
Kevés a pénz, szülők nélkül nem menne
A minőségi oktatói munkának komoly tárgyi feltételei is vannak. Laptop, innovatív tábla, projektor – a
legtöbb iskola rendelkezik ezekkel az eszközökkel, a korszerű oktatás kellékeivel. Ugyanakkor gyakran
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még a legeredményesebb intézményekben is nehézséget jelent az olyan alapvető szükségletek
biztosítása, mint a kréta, a nyomtatópapír vagy a WC papír a tanári mosdóba. Szinte valamennyi
megkérdezett igazgató azt mondta, hogy az iskolák a kötelező működési költségeket ki tudják
gazdálkodni, a különféle pluszokra viszont a szülők támogatását kérik. Pályázási lehetőség kevés van,
ezért szülői segítséggel, leggyakrabban az iskolai alapítványon keresztül, finanszírozzák, amire szükség
van. Vegyes a kép: van olyan iskola, ahol a szülők hozzák a gyerekek mosdójába a folyékony szappant
és mossák a törölközőt, de van, ahol csak a tanításon kívüli programok, például kirándulás vagy
színházlátogatás szervezéséhez kérik a szülői hozzájárulást.
Fokozott leterheltség
A tanároknak 25-26 órája van egy héten, ehhez jönnek hozzá a szakkörök, felkészítők, helyettesítések,
arról nem is beszélve, ha valakinek osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, vagy más szakmai pozíciója
is van. A magas óraleterheltség komoly adminisztrációs feladatokkal is kiegészül. Ezért fontos, hogy a
szakmai jellegű együttműködés mellett egy iskola tantestülete közösségként is jól működjön. A
kollégák támogató ereje segíthet a napi problémák és feszültségek oldásában, de sokszor a tanárok
annyira fáradtak és fásultak, hogy egymás felé sem nyitnak, hanem magukban őrlik a bosszúságot és
feszültséget.
Pszichológiai csapdák sokasága
A pedagógus szakma nem egyszerű pálya, emberileg és pszichikailag egyaránt megterhelő tud lenni,
hívták fel a figyelmünket több iskolában is. A szakmai megújulás mellett szükség van a feltöltődésre, a
pedagógusok mentálhigiénés állapotának karbantartására, lelki egészségére, a testi-lelki egyensúly
megtartására is. Különösen, mivel a pedagógus szerep egy hatalmas pszichológiai csapdát hordoz
magában. „A pedagógus énképét a tanítás megerősíti, hiszen heti 25 órában alapvetően igaza van.
Persze nem kizárólagosan, mert bizonyos témákról a gyerek többet tudhat, de az az alapvetés, hogy a
pedagógus a tudás letéteményese. Fontos, hogy ez ne legyen életfilozófia, s a reális önértékelést ne
torzítsa el; az iskolán kívüli világban a nevelő képes legyen a kritikákat, konfliktusokat kezelni és
kompromisszumokat kötni” – világított rá az egyik iskolaigazgató.
A jelenlegi oktatási rendszerben a pedagógusértékelés intézményesült formában is szerephez jut.
Véleményt mondanak a szülők, a diákok és természetesen a kollégák. A tanárok közül sokan nehezen
viselik, hogy számon kérik a tudásukat, esetenként több évtizedes szakmai tapasztalattal a hátuk
mögött. Az egyik oktatási szakértő szerint a legnagyobb probléma, hogy a pedagógus értékelés
kultúrája még nem alakult ki. „Természetesen eddig is fontos volt a többiek visszajelzése, de még nem
álltunk készen arra, hogy a véleményezés, értékelés formalizáltan történjen. Sok tanárban felmerül,
hogy például a diákok, de sok esetben a szülők is, mennyire tudnak felelősséggel élni az értékelési
lehetőséggel. Ez tényleges veszély lehet, amit az önértékelési rendszer kiépítésével párhuzamosan
kezelni kell – a diákoknak el kell magyarázni, hogy mi történik és a szülőkkel is beszélni kell.”
Késik a következő generáció
A beszélgetésekből egyértelműen kiderült, hogy hosszabb távon az egyik legnagyobb probléma a
tanár-utánpótlás megteremtése. A pedagógus társadalom idősödik, a legtöbb felkeresett iskolában a
tanári kar többsége 50 év feletti. A kérdés az, hogy hol késik az utánpótlás.


Probléma, hogy a pedagógus szakma anyagi és erkölcsi megbecsültsége egyaránt nagyon
alacsony.
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Probléma, hogy a kevés jelentkező miatt alacsonyak a ponthatárok – könnyű a bejutás, nem a
legtehetségesebbek jelentkeznek a pedagógusképzésre.
Probléma van a pályaalkalmassági szűréssel. Nincs megfelelő pszichológiai, személyiségi
alkalmassági szűrés a bejutáskor, csak a tárgyi és készségi alkalmassági vizsgálatok (ének,
beszéd). Így olyan tanárjelöltek is bennragadnak a rendszerben, akik csak az alacsony
ponthatár miatt becsusszantak, de nem tanárnak készültek, és olyanok is, akik bár tanárok
akartak lenni, de nem igazán alkalmasak erre.

Szellem a palackban
Az iskolák közötti verseny éles. Az intézmények harcolnak a gyerekekért, a jó tanárokért. A szülők pedig
azért küzdenek, hogy a gyerekük a legjobb iskolába kerülhessen.
Ebben a versenyben komoly felelősség hárul az iskolák vezetőire. Sok múlik azon, hogy az igazgatók
mihez kezdenek a rendelkezésükre álló, összességében egyáltalán nem kevés mozgástérrel. Ha
ügyesen sáfárkodnak az elérhető lehetőségekkel, jól működő és sikeres iskolamodellt tudnak felépíteni
és fenntartani. Legalábbis azokban az iskolákban, ahol jártunk, sikerült.
Jelentősen növeli az iskola versenyképességét, ha biztosítani tudják a diákok és tanárok számára
megfelelő infrastruktúrát, valamint a tanítás tárgyi feltételeit, ide értve például a korszerű oktatási
eszközök beszerzését. Ugyanakkor hiába van minden osztályteremben interaktív tábla és ergonómiai
szék, ha az iskola nem tud jó eredményeket felmutatni. A szülő ugyanis az alapján dönt, hogy melyik
intézmény biztosítja jobban csemetéje későbbi boldogulását, vagyis abba az iskolába íratja a gyerekét,
ahonnan nagyobb eséllyel veszik fel jó középiskolába.
Az eredményesség alapja a jó tanári kar – az igazgatói, tanári és szakértői vélemények összecsengenek.
A felkeresett iskolák példája azonban azt is alátámasztja: nem mindegy, hogy a kiváló pedagógusok
magányos szigetként, vagy egymást erősítve munkálkodnak a sikerekért. Egy iskola csak akkor lehet
igazán sikeres, ha a háttérben komoly csapatmunka folyik.
„A legnagyobb vonzó és megtartó ereje végső soron a közösségnek van” – mondta az egyik fővárosi
iskolaigazgató. Az igazgatónak elvitathatatlan szerepe van abban, hogy közösséggé szervezze az iskola
legfontosabb szereplőit: a tanárokat, a diákokat és a szülőket.
Az iskola diákjait leginkább az erős iskolai identitás kovácsolja közösséggé. Ennek kialakításában,
megtartásában oroszlánrésze van az igazgatónak és a tanároknak: fontos, a gyerekek azt tapasztalják,
büszkék lehetnek arra, hogy ehhez az iskolához tartoznak. A közös rendezvények is sokat jelentenek,
ahol az osztályközösségen túl az egész iskola összegyűlik.
Hogy a tantestület mennyire tud közösségként viselkedni, nagyrészt azon múlik, hogy az igazgató
mennyire tudja összetartani a kollégáit – az iskolában és az iskolán kívüli egyaránt. Fontos, hogy a tanári
kar inspiráló szakmai közegként működjön; hogy a tanárokat folyamatos megújulásra ösztönözzék,
ennek lehetőségeit megteremtsék – ha mással nem, a kezdeményezőkészséget támogató, nyitott
hozzáállással. Emellett azonban legalább olyan fontos, hogy olyan programokat is szervezzenek,
amelyek nem a szakmaiságról, hanem a kikapcsolódásról szólnak. Több iskolában mesélték, hogy a
pedagógusok együtt túráznak, közösen mennek színházba vagy moziba, megünneplik a névnapokat,
születésnapokat.
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„A szülők féltik a gyerekeik jövőjét és mindent megtesznek neveltetésükért – ez a magyar iskolák
működésének egyik meghatározó ereje” – írtuk Iskola sorozatunk nyitócikkében. Az iskolák sikerének
egyik kulcsa, ha szövetséget kötnek a szülőkkel. Hosszú távon ez a szövetség csak akkor működhet
stabilan, ha túlmutat azon, hogy a szülők támogatásával festették ki a kémiaszertár vagy vették meg a
kitűnő tanulók év végi jutalomajándékát. Az a lényeg, hogy a szülő is a csapat, az iskolai közösség része
legyen, a diákokkal és a tanárokkal együtt. Sok múlik az iskola hozzáállásán: Komolyan veszik a szülők
tájékoztatását? Mennyire vonják be őket az iskola ügyeibe, közös gondolkodásba? Kulcskérdés a jól
működő tanár-szülő kommunikáció. „Sok iskolában a szülő be sem jöhet, kint kell megvárni a gyereket.
Nálunk az a szokás, hogy a szülők mindig váltanak pár szót a nevelővel, amíg a gyerek összekészül” –
mesélte az egyik megkérdezett igazgató. Máshol az elektronikus naplót dicsérték jól bevált
megoldásként, de olyan tanárral is beszéltünk, aki a közösségi oldalon szervezett csoportot a szülőknek
és diákoknak.
Ha a pedagógus- , a szülő- és a diákközösség sikeresen együtt tud működni, az az iskola
kiemelkedésének, kevésbé szerencsés intézményeknél pedig a túlélés kulcsát jelenthetik. Ezek a
közösségek önmagukban is nagy erőt képviselnek, egyesítve viszont az iskola szellemét teremtik meg.

18

Összkép magazin karácsonyi cikkválogatás

Zene és pénz
Zene sorozat
SZERZŐ: Orbán Dorottya
Hogyan lesz a zenéből jövedelem, ki fizet kinek, kik a közvetítők? Még az avatottak számára sem
könnyű a zeneipar pénzmozgásait átlátni. A zenész nem is a zeneszerzésből, lemezkészítésből él - a
legtöbb bevétele a koncertekből származik. Mindeközben egyre több szereplő osztozik a
zeneiparban keletkező jövedelemből. A cikkben elmondjuk, miért és hogyan.
Manapság kb. 6000 zenész tevékenykedik Magyarországon. Teljeskörű nyilvántartás nincs (nem is
lehet), becslésünk az Artisjus adatain és a Zeneipari Jelentéshez készült zenész kérdőíven alapszik. A
kérdőívet több mint 700 zenész töltötte ki. A kérdőív nem reprezentatív a zenészekre nézve, de az
eredmény összecseng a megkérdezett szakértők véleményével és a hazai iparági tendenciákkal.
Miből él a zenész?
A sztereotípiák és városi legendák nem kímélik a művészek anyagi helyzetét. A költő ugyebár mindig
az éhenhalás szélén áll, papír híján szalvétára írja verseit. A festő gazdag megrendelőkön csüngő
egyszerhopp-máskorkopp életet él. A zenész meg természetesen dúskál a pénzben, a nőkben és
különben is VIP, akárhova megy. Az igazság azonban ennél sokkal hétköznapibb (a kevés drámai és
véletlen kivételtől eltekintve…).
A zenéből manapság egyáltalán nem könnyű megélni. A zenészek túlnyomó többségének (majdnem
72%) ezért más foglalkozása is van (erről korábbi Összkép cikkünkben is írtunk). Ráadásul ez utóbbi
jelenti számukra a fő bevételi forrást, hiszen a zenei tevékenységgel átlagosan csupán a teljes
jövedelmük egyötödét keresik meg. Ez azt jelenti, hogy kevés a főállású zenész, sőt sokan egyáltalán
nem tudnak pénzt keresni a zenéléssel. A zenészjövedelem persze sok tényezőtől függ. Számít az adott
zeneszerző vagy előadó ismertsége, és az is, hogy milyen szegmensben és műfajban működik. Más
lehetőségei vannak a tévés tehetségkutatóban felfedezett (majd gyakran gyorsan elfeledett)
„sztároknak”, mint a klubokban és fesztiválokon fellépő, karrierjüket gyakran évekig építgető
előadóknak.
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Az adatok a ProArt 2016-os Zeneipari Jelentéséből származnak

Ha az ember – dacolva a fentiekkel – mégis a zenével akar pénzt keresni, akkor elsősorban a
koncertekből lehet a legtöbb bevételre számítani. A kérdőívből ugyanis az derült ki, hogy 2015-ben a
zenészek bevételüknek közel felét a koncertekért kapták. A közös jogkezelő szerveknél sem árt
regisztrálni, mivel a jogdíjakból (szerzői, előadói és kiadói) származó jövedelem is jelentős, a bevételek
harmadát teszi ki. A zenészek ezen kívül még a zenetanításból és a pályázati támogatásokból
számíthatnak nagyobb bevételre. Érdekes, hogy a fentiek mellett a zenei értékesítéshez kötődő
jövedelmek eltörpülnek.
Megkértük a zenészeket, hogy értékeljék az elmúlt éveket egy 1-5-ig terjedő skálán, majd
megkérdeztük őket, hogy mennyit keresnek egy jó és egy rossz évben. A zenészek saját bevallása szerint
egy jó évben közel kétmillió forintot keresnek a zenei tevékenységükkel, míg egy rossz évben csupán
félmilliót.
Hogyan válik a dal pénzzé?
A zeneiparban a zene pénzzé válása egy rendkívül összetett folyamat eredménye. Egy mű megszületése
önmagában még nem jelenti azt, hogy abból a szerzőnek jövedelme is lesz, ha pedig igen, akkor a
szerzemény egy szerteágazó, többszereplős láncon keresztül jut el a fogyasztóhoz, a jövedelem pedig
a szerzőhöz. Ez a folyamatot hívják zenei értékláncnak. Az értékláncban alapvetően háromféle nagy
jövedelemáramlás különíthető el: a szerzői jogokhoz kapcsolódó jövedelmek, az élő előadásból
származó jövedelmek és a hangfelvétel jövedelmei.
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Magyarországon három közös jogkezelő szerv működik a zeneiparban: a szerzői jogokat az Artisjus –
Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület, az előadói jogokat az EJI, az Előadóművészi Jogvédő Iroda, a
kiadói jogokat pedig a MAHASZ, a Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége kezeli. Ezek a szervezetek
képviselik a szerzőket, előadókat és kiadókat a zenei értékláncban, azáltal, hogy begyűjtik, majd
szétosztják a különböző zenei felhasználási és fogyasztási formákból származó pénzeket. A jogdíjak
begyűjtése és elosztása mellett szakmai programokat is szerveznek. Közös érdekképviseletüket a ProArt
– Szövetség a Szerzői Jogokért Egyesület látja el.
1. Marci tehetséges zeneszerző, a Budapest Mermaids tagja. Ír egy fülbemászó dalt, a címe Marci
dala. Ezt bejelenti az Artisjusnál, hogy ha a dalt majd előadják vagy hangfelvételt készítenek
belőle, szerzői jogdíjat kapjon utána.
Minden a szerzemény megszületésével kezdődik. Ha az alkotó (zeneszerző és szövegíró) élni szeretne
a szellemi tulajdonához fűződő jogaival, akkor a művét bejelenti az Artisjusnál. Felmérésünk szerint a
szerzők műveik 82%-át jelentik be. Ez még önmagában azonban semmit nem jelent, hiszen a mű csak
akkor hoz hasznot, ha „befut”, azaz, ha sokszor adják elő és a közönség sokszor akarja hallani. A jelenleg
bejelentett szerzeményeknek csupán a tizede termel jövedelmet. Ezt segíthetik a zeneműkiadók, akik
kifejezetten az értékesítéssel foglalkoznak. A kiadók adják el reklámok, filmek betétdalainak a műveket,
segítve a terjesztést és a népszerűsítést. Mégsem túl gyakori az együttműködés köztük és a
zeneszerzők között.
A szellemi tulajdon sajátossága, hogy a jog öröklődik, így a mai kedvezményezettek között többen a
már nem élő szerzők leszármazottai. Sőt, mivel az igazi örökzöldek annyira népszerűek, hogy mai napig
játszák őket, ezért gyakran a jogörökösök kapják a legtöbb jogdíjat. Ha Marci dala évtizedekig sláger
marad, akkor az unokák is élvezhetik nagyapjuk örökségét – 70 évig.
2. Marci dalát próbálni kezdi a Budapest Mermaids, majd előadják egy budapesti klubban. A
közönségnek tetszik, így a nyári fesztiválturnén is rendre eljátsszák.
Az új dalokkal gyakran koncerten, élő előadásban találkozik először a közönség. A fellépés közvetlen és
azonnali bevételt jelent az előadóknak (a helyszínen fizetett gázsi), illetve közvetett bevételt a
szerzőnek, hiszen az ő szellemi tulajdonát használják fel. Vannak kifejezetten az élőzenére,
koncertszervezésre épülő helyszínek és rendezvények (pl.: fesztiválok), de az is gyakori, hogy az
élőzene „kiegészítő szolgáltatásként” funkcionál egy étteremben, kávézóban. Koncertek esetén a
helyszín a belépőjegyek után fizet bizonyos százalékot a jogkezelő szervezeteknek; ha az élőzene
háttérként szolgál, akkor a helyszín bejelenti, hogy a következő hónapokban mennyi élőzenés
rendezvénye lesz és átalánydíjat fizet a jogkezelő szervnek. Míg a Budapest Mermaidsnek a helyszín
fizet, addig Marci minden esetben az Artisjustól kapja a jogdíjat.
Habár a koncert hozza a legtöbbet a konyhára, az előadóknak sem ingyen van a fellépés. Sok helyen
nincs meg a felszerelés, így ezt a fellépőknek kell magukkal vinni, ezen kívül meg kell fizetniük a roadok
munkáját is. Egyszóval, egy átlagos zenekarnak sokat kell koncerteznie azért, hogy a zenélés kifizetődő
legyen.
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3. Marci dalából hangfelvétel készül, a Budapest Mermaids előadásában. A hangfelvétel
elkészítéséhez és terjesztéséhez egy kiadóval szerződnek.
Ebben az esetben sokkal több szereplő érintett. A hangfelvétel elkészítéséhez is nagyobb befektetés
szükséges (bár egyre több esetben fordul elő, hogy „otthoni stúdióban” veszik fel a számokat). Az
előadók kölcsönből, pályázati pénzből, saját megtakarításból készítenek hangfelvételt, vagy
szerződnek egy kiadóval, mely megelőlegezi a felvétel költségeit. Ez korábban elsősorban az
értékesítés bevételeiből térült meg (pl.: CD eladások), de a zenei piac annyira átalakult, hogy ez már
nem éri meg a kiadóknak. Ezért az utóbbi időben egyre inkább a 360 fokos modellben gondolkodnak a
kiadók, azaz nem csak a hangfelvételeket készítik el és értékesítik, hanem többek között a
menedzsmenttel, koncertszervezéssel is foglalkoznak. A hangfelvételekből származó bevételekből már
nem csak a szerzőnek jár jogdíj, hanem az előadónak előadói, a kiadónak pedig kiadói jogdíj.
4. A Budapest Mermaids: Marci dala c. számot digitálisan is terjeszteni kezdik, le lehet tölteni
Spotify-on, iTunes-on és a Deezeren is, elérhető a YouTube-on.
A hangfelvételeket ma már kevesen veszik meg fizikai formában, az utóbbi években sokkal elterjedtebb
lett a digitális és online értékesítés (digitális áruházakban, streaming szolgáltatókon vagy
platformszolgáltatókon keresztül, mint a YouTube). A digitális értékesítés a szemünk előtt alakítja a
piacot, többféleképpen is átrendezve a korábbi viszonyokat: csökkentette a fizikai értékesítésből
származó pluszköltségeket (hanghordozók, tárolás, szállítás stb.), és lehetővé tette, hogy a fogyasztók
a számokat külön-külön megvásárolhassák egy teljes album helyett. A digitális értékesítés miatt az
értékláncba újabb szereplő lépett be, a digitális aggregátor. Ezek olyan közvetítő szervezetek, melyek
a hangfelvételt eljuttatják a nagy nemzetközi digitális szolgáltatókhoz. A hangfelvételből származó
jövedelemből így már ők is részesülnek. A szolgáltatók ezen felül szerzői jogdíjat fizetnek az Artisjusnak,
az előadói jogdíjak sorsa pedig még nem eldöntött Magyarországon.
A rengeteg tényező miatt nehéz megmondani, hogy egy dal mennyi bevételt hoz, ezért csak a
nagyságrendekről tudunk szakértői becslést adni: ha Marci dala bekerül a toplistára és koncerteken is
sokat játsszák, akkor kb. 5-10 millió forint bevételt jelenthet az első évben.
5. Marci dalát a rádiók is leadják naponta többször. A dal egy sörreklámban is felcsendül.
A hangfelvételt tévében és rádióban is értékesíthetik. Magyarországon többmillió ember hallgat
naponta rádiót, így mai napig az egyik legnépszerűbb zenefogyasztási csatorna. A rádiók és a tévék
reklámbevételük után fizetnek a közös jogkezelőknek. A kiadók kereskedelmi felhasználásra is
eladhatják a dalokat (pl.: reklámokhoz), ilyenkor a csatornák a sugárzás után is fizetnek.
6. Marci dala szól a fodrásznál, a kávézóban és a barkácsáruházban is.
Ma már szinte mindenhol szól a zene, sörözőben, kozmetikusnál, szupermarketben. Mivel a jó
háttérzene az üzlet arculatát is formálja, ezért a szerző, előadó, kiadó ugyanúgy részesül a bevételből.
A vállalkozások vagy a jogkezelőnek fizetnek közvetlenül, vagy szerződhetnek egy háttérzene
szolgáltatóval, aki a zenei csomagot és általában a technikai berendezést (pl.: hangfalakat) is biztosítja.
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Az díjak függnek a helyszín méretétől és a gazdasági tevékenység jellegétől is. Magyarországon a
háttérzene után járó jogdíjat mindhárom jogkezelő nevében az Artisjus szedi be, majd osztja szét.
7. Marci dalát sokan otthon vagy telefonon is hallgatják, másolt, letöltött formában.
Ha másolt vagy letöltött „saját zenét” hallgatunk, akkor a szerzők és az előadók nem kapnak jogdíjat
azután, hiszen nem lehet nyomon követni. Ennek kompenzálására vezették be az ún. üreshordozó
díjat, mely beleépül a különböző zenei adathordozók árába. A vásárlók általában nem is tudják, hogy a
számítógép, a telefon vagy az üres CD megvásárlásával is részt vesz a zenei értékláncban.

Tücsökélet
Miközben a zeneiparban egyre több szereplő veszi ki a részét a bevételekből, a zenészek ritkán tudnak
megélni a zenélésből. Keveseknek sikerül ebből meggazdagodni, és a változó trendek mellett ez sem
tart örökké. Zenésznek tehát nem a pénzért megy az ember, hanem sokkal inkább valódi
hivatástudatból: a többségüket a zene szeretete tartja a színpadon. Amíg van közönség, addig van is
miért.
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Ahonnan nem felfelé visz az út – az alulteljesítő iskolák
világa
Iskola sorozat
SZERZŐ: Szepesi Balázs
665 olyan iskola van Magyarországon, ahol a tanulók több mint fele rendszeresen nem éri el a
nyolcadik osztály végére azt a szintet, ami a középiskola sikeres elvégzéséhez szükséges. Nehéz
megemészteni, hogy több mint 100 ezer gyerek jár olyan helyre tanulni, ahonnan nem nagyon vezet
út felfelé. Pedig a kétségbeesésen túl kell lépni. Egyrészt ez 10, 20 és 40 éve is így volt. Másrészt ahhoz,
hogy változtatni lehessen, előbb meg kellene érteni, miért nem tudja teljesíteni az iskolák harmada,
azt amit elvárnánk tőlük.
A szegény Magyarországról háromféleképp szoktunk beszélni. Vagy sehogy, vagy kétségbeesett
felháborodással vagy érthetetlen bikkfanyelven. Az Összkép egy negyedik utat javasol. Először is
nézzük meg higgadtan, mi a helyzet. Másodsorban fogadjuk el, hogy ez a masszív és nehezen
változtatható valóság. Harmadrészt gondolkozzunk el azon, mit, hogyan lehet és érdemes változtatni.
Oktatási rendszerünk legmélyebb bugyraiba nézünk most bele: azokról az iskolákról lesz szó, ahonnan
a diákok fele úgy kerül ki, hogy nincs felvértezve a középiskola sikeres elvégzéséhez szükséges
készségekkel.
Iskola a vonal alatt
Ahhoz, hogy valaki le tudja tenni a szakmunkás vizsgát vagy az érettségit, nyolcadikra el kell érnie egy
bizonyos szintet szövegértésből. E nélkül a gyerekek az iskolai feladatokat sem tudják értelmezni,
legyen szó egy matematika példáról vagy egy biológia dolgozatról.
Magyarországon minden hatodikos és nyolcadikos diák részt vesz egy egységes vizsgán, a kompetencia
felmérésen. Akik a nyolcadikos szövegértési teszt feladatainál nem tudják elérni a 4. képességszintet,
azok az oktatási szakértők szerint nem rendelkeznek azokkal a képességekkel, amelyekre szükségük
lenne ahhoz, hogy sikeresen vegyék a további akadályokat középiskolai pályafutásuk során.
A felmérés eredményei szerint 2015-ben 29 ezer nyolcadikos diák, több mint az összes általános iskolát
befejező tanuló egyharmada (39%) nem érte el ezt a szintet. Ezeknek, a továbblépéshez szükséges
olvasáskészséggel nem rendelkező gyerekeknek közel fele - 13.754 fiatal – olyan iskolába jár, ahol
többségben vannak azok, akik eredménye vonal alatti.
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Egy tanuló képességszintje az a legmagasabb szint, amely szint feladatainak legalább a felét meg tudja
oldani képessége alapján. Az Oktatási Hivatal (OH) 7 + 1 szintre osztja be a diákokat (a +1 szint az első
szintet el nem érő diákokat jelenti).
Azok a diákok, akik szövegértésből 0-3 szint között teljesítenek, csak az egyszerűbb szöveggel tudnak
elboldogulni. Vissza tudnak keresni egy szövegből információkat, de csak olyanokat, amelyek expliciten,
a kérdésben is megfogalmazott módon szerepelnek. A 4. képességszintet elérő diákok viszont már egy
olyan kérdésre is tudnak válaszolni, amelyhez több helyen elszórtan szereplő információkat kell
összegyűjteni, összekapcsolni, értelmezni, az esetlegesen félrevezető információkat felismerni.
Ezenkívül nemcsak a szöveg egészének célját, motivációját tudják felismerni, hanem azt is, hogy egyes
szövegrészletek milyen funkciót töltenek be a szövegen belül.
Még néhány részletesebb adat.





2015-ben 1005 (az összes általános iskola 38%-a) olyan általános iskola volt Magyarországon,
ahol 50% felett volt az alulteljesítő diákok aránya. Ez azt jelenti, hogy ezek az iskolák a 8. év
végén több alulteljesítő gyereket engednek ki, mint olyan diákot, akik elérték a minimális
követelményeket.
A 2011-2015 közötti 5 év átlagát tekintve 655 olyan magyar iskola van, ahol a végzős 8.
osztályosok többsége alulteljesítő diák. Ez az összes iskola 31%-a.
2015-ben 219 olyan magyar iskola volt, ahol 2011 és 2015 között minden évben 50% felett volt
a 4. szint alatti gyerekek aránya. Ez az összes iskola 10%-a.

Saját számítás az Oktatási Hivatal adatai alapján

Ha a vonal alatti világ alsó fertályára vagyunk kíváncsiak, 2015-ben 145 olyan magyar iskola volt, ahol
90% vagy afeletti volt a 4. képességi szintet el nem érő 8. évfolyamos diákok aránya. Azaz minden
huszadik iskola olyan, hogy tízből csupán egy gyerek számíthat arra, hogy versenyképes szakmával fog
rendelkezni.
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A kompetenciamérést illetően nincsenek nemzetközi összehasonlítások. A szövegértési nehézségek
súlyát jól közelíthetjük az OECD által végzett nemzetközi felmérés, a PISA teszt eredményeivel. Ebben a
vizsgálatban a 15 évesek 27 százalékának eredménye esett az alacsonyan teljesítők kategóriájába
Magyarországon – ez jelentősen több, mint az OECD országok összességében (20%) vagy a visegrádi
országokban (Csehország 22%, Lengyelország 14,5%, Szlovákia 32,1 %).
Az OECD felmérésében a szövegértésben alacsonyan teljesítők aránya a következő országokban
hasonló a nálunk mért értékhez: Chile, Görögország, Izrael és (ez picit meglepő) Luxemburg.
Mindez arra utal, hogy rosszabb helyzetben vagyunk mint azok az országok, melyekhez mérni szoktuk
magunkat, azonban a szövegértésben alulteljesítők magas szintje nem csak nálunk probléma.
Ezek a gyerekek nagy valószínűséggel lesznek korai iskola elhagyók: gyakorlatilag nem rendelkeznek
azokkal a kompetenciákkal, ami a középiskolai tanulmányok befejezéséhez, vagy talán már az
elkezdésükhöz is szükséges. Setényi János oktatáskutató, az Expanzió Kft. ügyvezetője a 2015-ös
Educatio Találkozások c. konferenciáján elhangzott előadásában úgy fogalmazott, hogy aki a
kompetenciafelmérések eredményei alapján nem éri el a minimális teljesítményt, még ha a szó szoros
értelmében kijárta is az iskolát, egy modern globális gazdaságban nem foglalkoztatható.
Mit tudunk ezekről az iskolákról?
Egyrészt tudjuk, hogy hol vannak. A 2011-15 közötti átlagot nézve alulteljesítő iskolák harmada falusi
kisiskola, összesen kétharmaduk működik községben. Azonban ez nemcsak falusi ügy. Ahogy a
következő ábra mutatja, az alulteljesítő iskolák diákjainak majdnem fele városi intézménybe jár.

Saját számítás az Oktatási Hivatal adatai alapján

Másrészt tudjuk, hogy az iskolai teljesítményt leginkább az ott tanulók családi háttere magyarázza.
Magyarországon különösen igaz, hogy nagyobb jelentősége van az iskola átlagos társadalmi, szociális
összetételének, mint a diákok hátterének. Például abban az iskolában, ahol több gyerek szüleinek van
diplomája, jobban teljesítenek az alacsony képzettségűek gyerekei is. Ahol a többség anyukájának,
apukájának nincs végzettsége vagy munkája, ott minden nehezebben megy.
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Azt is tudjuk, hogy ez nem cigányügy. A szegényes életkörülmények, a rossz egészség bőrszíntől
függetlenül csökkentik az iskolai teljesítőképességet. (Részletek itt.)
Mindezek ellenére a szülők társadalmi háttere nem determinálja, hogy egy iskola teljesítménye az
elvárható szint alatt marad. Vannak olyan iskolák, amelyek a gyerekek rossz társadalmi háttere ellenére
jól teljesítenek az iskolai teljesítményt mérő kompetencia teszteken.
Széll Krisztián elemzésének eredményei rámutatnak arra, hogy az iskolákban uralkodó légkör
minőségét is meghatározó tényezők mérsékelhetik a családi-szociális hátrányokat. Az elemzés azokra
az iskolákra fókuszál, amelyek a tanulók anyagi és szociális összetétele szerint a legrosszabb harmadba
tartoznak. Ezek között nagyságrendileg ugyanannyi intézmény tartozik a legjobb teljesítményű
harmadba, mint a legrosszabba. A jól teljesítő, rossz hátterű iskolák tanárai aktívabbak a civil életben,
a tehetséggondozásban, inkább járnak továbbképzésre. Fontosabbnak tartják az integrált oktatást, a
türelmet.
A jó környezet megteremtésében kulcsszerepe van az iskola vezetésének, mondta egy a témát jól
ismerő szakértő. Ha egy igazgató képes megtartani és inspirálni tanárait, kihívásként tudja értelmezni
a nehéz helyzetű gyerekek oktatását, sikerül elkerülni a lecsúszást. Ez persze nehéz. Meg kell győzni a
jobb családokat, hogy ne vigyék el a gyereket. Rá kell venni a jobb kollégákat, hogy ne menjenek el egy
sikeresebb iskolába. A fásult tanárokat pedig valahogy egyben kell tartani.
Előbb vagy utóbb ezek a sikeres iskolavezetők szinte mind kilépnek az iskola falain. Felismerik, hogy a
társadalmi környezet, a családi háttér a fontos: ahhoz, hogy jobban tanuljanak a gyerekek, a szülők
életét is rendezni kell. Civil szervezetet alapítanak, szerepet vállalnak a helyi közéletben. Ahol ez nem
megy, ott marad a becsöngetés és a kicsöngetés közötti idő pacifikálása. A szerencsésebb helyeken az
iskolaigazgató az egész falu lelke és nagymamája. A rosszabb helyeken pedig ő az, aki a legijesztőbben
tudja elüvölteni magát a folyosón.
Összességében azonban nagyon keveset tudunk a rosszul teljesítő iskolákról. Sok elemző fél a témától.
„Nem politikailag korrekt” ezzel foglalkozni, fogalmazott egy oktatáskutató. Pedig az alulteljesítő
iskolák akkor is ott vannak, ha nem nézünk oda, nem beszélünk róluk.
Még nincs nyár, csak fecskék
Az alulteljesítő iskolákban elsősorban a tanulók társadalmi háttere miatt nem működnek a
hagyományos oktatási módszerek, hiányzik a tanárokat stimuláló környezet, a szülői elvárás és
támogatás. Ebben a közegben mást és máshogyan kell csinálni, hogy sikeres legyen a nevelő munka.
Egyedileg működő megoldások és kísérleti programok vannak, de egyelőre nincsenek meg az
általánosan használható receptek.
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A hejőkeresztúri Általános Iskolában a Komplex Instrukciós Programon alapuló H2O módszer
segítségével dolgoznak a cigány származású és/ vagy hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásáért.
Az USA-ban kidolgozott tanítási-nevelési módszert a 2000-es évek elején vezették be az iskolában, s a
tanórák kb. 20%-ban alkalmazzák. A módszer lényege a különböző háttérből érkező gyerekek
együttműködési készségének, alkalmazkodókészségének kialakítása és fejlesztése. Az egymásra
figyelés, a felelősségtudat és a konfliktuskezelés elsajátítása is központi szerephez jut.
A kilencvenes években indult, majd az uniós fejlesztési források támogatásaival szélesedett ki a tanoda
mozgalom. Ezek az intézmények az iskolán kívül biztosítanak támogató környezetet a hátrányos
helyzetű tanulóknak. A tanodák programja, működési filozófiája sokszínű. Van ahol civilek, máshol
tanárok, egyházak nyitottak programot és törődést kínáló helyet. A tanodák működésének fő pillérei
az uniós fejlesztési forrásokra épülő kormányzati programok. Az elmúlt 10 évben 6 pályázat keretében
több mint 10 milliárd forintra pályázhattak a tanodák.
Az egyházak országszerte számos iskolát vettek át, átvállalva a fenntartást és a működtetést. A
rendszerszintű megoldások közül kiemelkedik a Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét programja: a komplex
településfejlesztési program szegény- és cigánytelepekre, mindentől elzárt aprófalvakba visz
segítséget. A szociális és lakhatási támogatás, a közösségfejlesztés és a munkahelyteremtés mellett az
oktatás-nevelés a program egyik támpillére. Számos hátrányos helyzetű településen vették át az
oktatási intézmények fenntartását.
A kormány az oktatási intézményrendszer felzárkóztató képességének javítására Innovatív iskolák
fejlesztése címmel indított kezdeményezést. Az Új Széchenyi Terv összesen 24,5 milliárd forintot költött
a projekt két ütemére. Olyan intézményeket vontak be a programba, amelyekben a tanulók
teljesítménye elmarad az országos átlagtól. A kezdeményezéssel azt az eszközrendszert kívánja
kidolgozni az állam, amely sikeresen javíthat alulteljesítő iskolák eredményein.
Motivált vezetőket és pedagógusokat, forrásbevonásra és az iskola falain túlmutató akciókra képes
civil kezdeményezéseket találunk ott, ahol a diákok társadalmi háttere ellenére sikerül jó
eredményeket elérni. Azonban nehéz kitörni az alulteljesítés kultúrájából azokon a szegény helyeken,
ahol nincs összefogás, ahol hiányzik az ügyet felvállaló hős. És ez a gyakoribb. Ilyenkor az iskolákban a
támogató háttér nélküli gyerekek élethelyzetéhez szabott módszerekre, a tantestületet kívülről
stimulálni vagy fegyelmezni képes megoldásokra van szükség.
A valósághoz kell igazodni
Van négy feltétele annak, hogy a rosszul teljesítő iskolák sikeresen javíthassanak nevelési
eredményeiken. Mindegyik komoly tabukat döntöget.
1. Meg kell ismerni az alulteljesítő iskolák világának működését. Vitákra, elemzésekre, tiszta
beszédre van szükség. Ennek nem tesz jót sem a türelmetlenség, sem a problémák
elkendőzése, sem az ideológiai küzdelem. Jelenleg mindegyikből van bőven. Fogadjuk el, hogy
nem katasztrófa van, hanem egy olyan állapot, amin változtatni szeretnénk. Ezek az iskolák
nem működtek jobban 5, 10 vagy 20 éve. Általában ugyanazok a tanárok tanítottak, ugyanazzal
a hozzáállással, hasonló hátterű és képességű gyerekeket. A világ lépett egy nagyot: több tudás
kell ahhoz, hogy valaki stabilan megélhessen. Ehhez pedig többet és mást kell adnia,
megkövetelnie az iskolának, mint korábban. Megoldást kell keresni, nem bűnbakokat. Nem
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egy természetellenes hibát kell kijavítani, hanem az iskolák működésének természetét kell
megváltoztatni.
2. El kell fogadni, hogy az alulteljesítő iskolák világa máshogyan működik, mint a gyermekük
boldogulásáért tenni képes és hajlandó középosztály iskolái. Ez nehéz dió: mást és máshogyan
kell és lehet tanítani itt és ott. Ez egyébként már régóta így van, csak kiskapukból, kivételekből
állnak a valóságos szabályok. Nem lehet olyan megoldást találni a társadalom legszegényebb
részének, amibe mindenkit belekényszerítünk. Vagy felvállaljuk, hogy más elvek és elvárások
szerint működő iskolák működnek egymás mellett, vagy továbbra is rengeteg energiát
fordítunk arra, hogy becsaphassuk magunkat.
3. El kell fogadni, hogy az alulteljesítésből kivezető megoldásokat nem lehet laboratóriumokban
kidolgozni vagy külföldről importálni. Kutatni, külföldi tapasztalatokat megismerni
nélkülözhetetlen, de abból nem lesznek automatikusan működő eszközök. Kísérletekre,
kudarcokra van szükség. Tervezés helyett megértésre és próbálkozásra. El kell fogadni, hogy a
korszerű szemléletet és az azt megalapozó teóriákat nem is ismerő, azonban helyi
tapasztalattal bíró tanárokkal együttműködve kell kidolgozni, hogy mi működik és mi nem.
Egyrészt ők sok mindent sokkal jobban tudnak a magyar iskola alsó bugyrairól, mint a művelt
módszertani szakértők, másrészt, amit nem fogadnak el, azt nem is fogják használni.
4. Végzetül, el kell fogadni, hogy a megoldás nem lesz sem gyors, sem teljes. Komoly eredmény
lenne, ha tíz éven belül a középiskolai tanuláshoz szükséges szövegértési képességgel nem
rendelkezők aránya a felére csökkenne. Ha ezt sikerülne elérni, akkor is egy évfolyam 20
százaléka képtelen lesz megszerezni a versenyképes tudást. Lehetőséget kell teremtenünk,
hogy a képzettség nélküli emberek is tudjanak dolgozni, elfogadható helyet kapjanak a nap
alatt.
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Térképen: az ingázók három Magyarországa
Térképen sorozat
SZERZŐ: Czaller László
Magyarországon minden harmadik dolgozó ember nap mint nap elhagyja települését, hogy eljusson
a munkahelyére, majd a munka végeztével hazatérjen. Az átlagos ingázó napi 56 percet tölt
utazással. Cikkünkben azt mutatjuk be, hogyan formál különböző világokat az ingázás jelensége. Az
Összkép térképei az ingázás adatai alapján ábrázolják a lüktető, az ingázó és a kimaradó
Magyarországot.
2011-ben a települések tizedén volt több munkahely, mint az ott élő dolgozók száma. A települések
kétharmadában a helyben lakó foglalkoztatottak több mint fele jár el más településre dolgozni.
Ugyanakkor szép számmal találhatók olyan települések is az országban, amelyek azért nem vesznek
részt az ingázásban, mert a környező térségekben nincs állás, az ott élőknek nincs megfelelő
képzettsége vagy motivációja, vagy rossz a közlekedés. Az ingázás általános trendjeit az Összkép egy
korábbi cikke tekintette át. Most azt térképezzük fel, hogyan is néz ki az ország térképe az ingázás
szemszögéből.
Az ingázás Magyarországon az osztrák-magyar kiegyezést követő modernizáció és polgárosodás
időszakában jelent meg először, de csak a XX. század második felében, a szocialista iparosítás hatására
vált tömeges jelenséggé. A foglalkoztatás központjai a mezőgazdasági termelőszövetkezetek és a
városokba telepített ipari üzemek voltak, melyek a helyieken kívül a környező települések lakosságának
is nagy számban kínáltak állást. A rendszerváltást követően a szocialista ipar egykori zászlóshajóinak
elsüllyedése és a mezőgazdasági tulajdonviszonyok átalakítása átmenetileg visszavetették az ingázás
jelentőségét. A kilencvenes évek derekától létrejött új álláshelyek, az utazási költségek relatív
csökkenése, valamint a gépjármű-állomány bővülése ismét a városok felé terelték a munkaerőt.
Az ingázás részletes adatait elemezve a hazai települések nagy része három jól kivehető csoportba
sorolható. Az első csoport a „lüktető Magyarország”, ami a foglalkoztatás központjait foglalja magába.
Innen kevesen mennek máshova dolgozni, sokan pedig máshonnan ide járnak ide munkába. A
központok körüli településekről sokan utaznak máshova nap, mint nap, ez az „ingázó Magyarország”.
A harmadik kategóriába azok a települések sorolhatók, amelyek csak kismértékben járulnak hozzá az
ingázás hazai jelenségéhez. Ez a csoport kétségtelenül sokszínű, hiszen az ingázás alacsony jelentőségét
a település életében számos tényező okozhatja. A következőkben kifejezetten azokra a településekre
fókuszálunk, melyek alacsony lakosságszámúak, a környező térség álláshelyeinek alacsony száma,
illetve a munkakínálat iskolázottsági összetétele miatt pedig elhanyagolható az ingázás jelentősége.
Ezt a világot nevezzük „kimaradó Magyarországnak”.
Természetesen vannak olyan települések is, melyek egyik kategóriába sem férnek igazán bele. Ennek
legmarkánsabb példái azok az óriásfalvak és kisvárosok (pl. Karcag, Mezőhegyes, Berettyóújfalu, vagy
Füzesgyarmat), ahol a termőföldhöz kötött mezőgazdasági tevékenységek munkaigényének
csökkenése után a szolgáltatási szektor kiépülése helyben tudta tartani a munkaerőt. Ezeken a
helyeken az ingázás gyakorisága és a bejárók létszáma is alacsony.
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Emellett számtalan olyan település is akad, mely egy időben bocsát ki és vonz nagyszámú munkaerőt,
így nagy biztonsággal egyik fent említett csoportba se illeszthető bele. Mindazonáltal úgy gondoljuk,
hogy ezzel a csoportosítással nem csupán maguk a települések, hanem eltérő karakterükön keresztül
konkrét társadalmi problémák és kihívások is térképezhetők.
A három jól elhatárolható kategória települések elhelyezkedése két ingázási mérőszám térképi
ábrázolásával azonosítható be. Ezek közül az első az ingázási egyenleg, amely a helyben
foglalkoztatottak és a helyben lakó foglalkoztatottak különbségeként lényegében a települések
„munkaerő-forgalmi” sajátosságait mutatja. Minél magasabb a mutató értéke, a település annál több
bejárónak biztosít munkát. A másik mutató az eljárók aránya a helyben lakó foglalkoztatottakon belül.
Itt a mutató magas értéke arra enged következtetni, hogy a szóban forgó település munkaerőkibocsátó.
A lüktető Magyarország
A foglalkoztatás központjait magába foglaló „lüktető Magyarországhoz” azok a települések tartoznak,
melyek jelentős ingázási többlettel bírnak. Ide tartozik a főváros, a megyeszékhelyek, a megyei jogú
városok közül Dunaújváros és Nagykanizsa, néhány egykori iparváros (Jászberény, Hatvan, Gyöngyös,
Mátészalka), turisztikai központ (Keszthely, Siófok, Hévíz, Balatonfüred), továbbá számos városi
jogállással bíró település. Ezeken a településeken az ország népességének 40 százaléka lakik, miközben
itt található a munkahelyek 58 százaléka.

A lüktető Magyarország települései

Ingázó Magyarország
A foglalkoztatási központok közelében fekvő települések alkotják az „ingázó Magyarországnak”
nevezett településkategóriát. Itt az eljárók aránya a helyben lakó foglalkoztatottak körében
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meghaladja az átlagot, miközben alacsony ingázási többletről, esetleg deficitről beszélhetünk. Ez
alapján az ország legjelentősebb munkaerő-kibocsátó területének a főváros vonzáskörzete számít.
A Pest megyei települések együttesen negyedét adják az eljáróknak, az ingázók létszáma alapján
felállított sorrend elején pedig több települést találunk Budapest vonzáskörzetéből. Ilyen például Érd,
Dunakeszi, Szigetszentmiklós, Szentendre, Szigethalom és Fót. A főváros vonzáskörzete a
foglalkoztatás tekintetében ugyanakkor lassan kezd több központúvá válni. Az újabb adatok alapján
Budapest peremén több olyan települést is találhatunk, ahol bár az eljárók aránya magas, mégis
jelentős ingázási többlettel bírnak. Tipikusan ilyen kereskedelmi és szolgáltató „alközpontnak” számít
Budaörs, Törökbálint, illetve Gödöllő.
Az ingázás irányait tekintve a faluból a városok felé történő mozgás számít általánosnak. Ugyanakkor
a fővárostól távolodva több olyan egykori iparvárost is találhatunk, melyek a helyi ipari létesítmények
bezárása után kellő mennyiségű új álláslehetőség hiányában munkaerő-kibocsátóvá váltak. Ebbe a
körbe tartozik például Dorog, Sajószentpéter, vagy Komló. Mindezek mellett a rendszerváltást
követően számos közép- és kisváros is elvesztette központi foglalkoztatói szerepkörét, és maga is
munkaerő-kibocsátóvá vált.

Az ingázó Magyarország települései

Kimaradó Magyarország
A „kimaradó Magyarország” azokat az alacsony lakosságszámú falvakat foglalja magába, melyek kívül
esnek a foglalkoztatási központok vonzáskörzetén, az átlagnál alacsonyabb az ingázás. Ezekben a
falvakban a lakosság kisszámú helyi álláshelyen osztozik. Aki nem talál helyben munkát, az nagy
valószínűséggel nem jut álláshoz. Borsod-Abaúj-Zemplén megye határ menti területei, a Tolnaidombság, Belső-Somogy és az Ormánság apró- és kisfalvai tartoznak tipikusan ebbe a csoportba.
Ezeken a településeken az alacsony ingázás magas munkanélküliséggel párosul, illetve sokan végleg
elhagyják a munkaerő-piacot. Ezeknek a falvaknak a helyzetét a közlekedési elszigeteltség mellett a
helyi ingatlanok alacsony piaci ára is súlyosbítja, amely meggátolja, hogy az álláskeresők egy jobb
munkaerő-piaci lehetőségekkel kecsegtető térségbe költözzenek.
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A kimaradó Magyarország falvai

A három világ számokban
A három településcsoport nem pusztán az ingázás szempontjából tér el egymástól. Jelentős különbség
fedezhetőek fel a munkaerő-piaci helyzet, lakosságarány, illetve a jövedelmi viszonyok tekintetében is.
Míg a foglalkoztatási központok Magyarországa az ország népességének 40 százalékát adja, addig a
több mint ezer ingázó településen mindössze a lakosság ötöde él. A munkaerőpiaci mozgásokból
kimaradó kistelepüléseken az emberek 1 %-a lakik.
A gazdasági aktivitás a lüktető Magyarországon csak kicsit magasabb, mint az ingázó településeken, a
bérek között azonban már jelentős az eltérés: több mint 20 százalékkal keresnek többet a központi
városokban. A Kimaradó Magyarország falvaiban harmadával alacsonyabb a gazdasági aktivitás az
országos átlagnál, az egy főre jutó adóköteles jövedelem pedig nem éri el az ingázó települések felét.

Saját számítás a 2011-es népszámlálás adatai alapján

Az ingázás bár jelentős mértékben befolyásolja az érintett időbeosztását és többletköltségekkel jár
együtt, azonban szerepe nélkülözhetetlen a foglalkoztatásban. Azon a településen van munka és
rendes jövedelem, amelyik kapcsolódni tud a gazdasági központokhoz. Ezért a munkába járás
feltételeinek javítása a foglalkoztatás javításának fontos eszköze. Habár a közlekedési hálózat
fejlesztése, illetve az ingázás költségeit csökkentő megoldások a település naponkénti elhagyására
ösztönzik a kieső települések lakosait, azonban ez az egyik legígéretesebb út, hogy ne rekedjenek a
munkaerőpiacon kívül.
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Az adatok
A térképen ábrázolt adatok a 2011-es Népszámlálás végleges adattábláiból származnak, melyek a KSH
Tájékoztató Adatbázisában, illetve a TeIR rendszerében egyaránt hozzáférhetők.
Ábrázolt mutatók:



Az eljárók aránya a helyben lakó foglalkoztatottak körében (%)
Ingázási egyenleg (fő)

A számításokhoz használt változók:




A más településre dolgozni járó foglalkoztatottak száma (fő)
Helyben foglalkoztatottak száma (fő)
Foglalkoztatottak száma (fő)
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A Hortobágy arcai egy társadalomrégész szemével
Műhely sorozat
SZERZŐ: Saffer Zsuzsanna
Alkalmazkodó földhasználat vs. formáló földhasznosítás. Termőterület vs. védett természeti érték.
Hagyományőrzés vs. modernizáció. Saád József szociológus, a Telepesek Társadalmi Múzeum
Alapítvány kutatója a HÉTFA Műhely előadásában azt mutatta be, hogyan alakult a Hortobágy
története az elmúlt másfél évszázadban.
A Hortobágy egyszerre jelenti a községet, a Hortobágy-folyót és természetesen a végtelen magyar
pusztát. „A magyar nemzeti park”, írta Móricz Zsigmond 1930-ban. A Hortobágy – Zoltay Lajos két
évtizeddel korábbi jellemzése szerint - az ősi magyar jelleg letéteményese: a magyar ősfoglalkozások
területe, amely számos mitikus vonást és évszázados szokást őriz.
Saád József szociológus, a Telepesek Társadalmi Múzeum Alapítvány kutatója a
kényszermunkatáborok és rabgazdaságok szempontjából kezdte vizsgálni a Hortobágy történetét. Az
Alapítvány munkatársai az 1950-1953 közötti hortobágyi-nagykunsági kitelepítések
társadalomtörténeti rekonstruálásával foglalkoznak. Az utóbbi években kutatásuk horizontja kibővült,
a Hortobágy társadalmának történeti értelmezésével foglalkoznak.
Mindent tudni akarnak a pusztai kényszermunkatáborokról és a táboroknak helyet adó állami
gazdasági üzemekről. Levéltárakban kutatnak, korabeli légi felvételek alapján rekonstruálják a táborok
morfológiai adottságait és mindenekelőtt terepmunkát végeznek: beszélgetnek a kitelepítettek
leszármazottaival, kérdőíves adatfelvételeket készítenek. „Amit a táboréletre vonatkozóan csinálunk,
az lényegében társadalomrégészet” – mondja. Kutatásaik azonban nem korlátozódnak az 1950-53
közötti három évre: a rabgazdaságok történeti előzményeire is visszatekintenek és a felszámolásukat
követő időszakokat - Hortobágy átfogóbb társadalom- és gazdaságtörténetét – is igyekeznek
látókörükbe vonni.
A Hortobágy évtizedei
A Hortobágy hasznosítása a Tisza szabályozásával kezdődött a dualizmus korában. A folyó mozgása
rendkívül dinamikus, mozgó tájat alakított ki, melyhez a szabályozás előtt alkalmazkodtak az ott élők,
többek között szilaj pásztorkodással és rekesztéses, ártéri földgazdálkodással. (A víz társadalmi és
történelmi szerepével foglalkozik az Összkép első cikke, valamint a Székely Akciót bemutató írásaink.)
A szabályozással a természetnek alárendelődő használatot a természet formálására törekvő
hasznosítás váltotta fel. A századforduló után a terület gazdasági potenciáljának növelése vált az
elsődleges szemponttá, ennek érdekében számos ötlet felmerült: öntözés, talajjavítás, a szikesek
feltörése és a puszta fásítása. Mindez jórészt meg is maradt az ötletek szintjén, bár a két világháború
között helyenként beindult a Hortobágy modernizálása: tározó tó épült, új termelési ágak (pl.
rizstermesztés) meghonosításával próbálkoztak. Tervek szintjén a korszerű gyepgazdálkodás és a
puszta betelepítése (községesítése) is felvetődött.
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1945 és 1949 a kifosztás időszaka volt a Hortobágy életében. Amit lehetett, vittek a szovjetek,
Debrecent megfosztották a legelőitől és földterületeitől, s az állatállomány is szinte teljesen elfogyott.
Nagyhortobágy a Földművelési Minisztérium egyik főosztályának fennhatósága alá került. Az évtized
végén létrehozták a Mezőgazdasági Nemzeti Vállalatokat, az állami gazdaságok elődjeit.
Majd 1950 és 1954 között gőzerővel beindult a szocialista modernizáció. 1950-ben megalakultak a
térség állami gazdaságai, 1951-ben a gazdaságok összevonásával a Hortobágyi Állami Gazdaságok
Trösztje. A következő években elindult a községesítés: elkezdték kiépíteni a tanyaközpont-községeket.
(Hortobágy érdekes módon csak 1962-ben lett község).
Hozott anyagból – telepített munkaerővel
Így érkezünk el a kitelepítések időszakához. A létrehozott állami gazdaságokban szakértelemre és
munkaerőre volt szükség. 1950 és 1953 között az ország Jugoszláviával és Ausztriával határos területeit
katonai igazgatás alá vonták. Innen, valamint az ország belsejéből, főként a nagyobb városokból:
Miskolcról, Nagykanizsáról és Szegedről az Alapítvány becslése szerint 2400 családot – 8500 embert –
telepítettek ki. „Ők a kuláknak bélyegzett társadalmi csoport képviselői voltak, akik jellemzően a
módosabb gazdák közül kerültek ki. Az intézkedéssel a vidéki középosztály magját akarták
megsemmisíteni.” – mesélte Saád József az Összképnek egy korábbi interjúban.
A kitelepítettek hozták magukkal a kulák munkakultúrát, az emberi munkaerőt pedig erős gépesítés
egészítette ki. Mindez azonban nem szolgálta az ésszerű modernizációt. Azok a tervek, melyek 1945
előtt a Hortobágy gazdasági potenciáljának növelése érdekében felmerültek, részint feledésbe
merültek, részint hozzá nem értő munkásvezetők irányítása alatt valósultak meg.
Saád József ezt tartja a Hortobágy igazi tönkretételének. A táj természetes rendje felborult: a
rabgazdaságok munkásai (az ún. „telepesek”) a nyári munkacsúcsok idején túl is helyben voltak, ha
szükség volt munkaerejükre, ha nem, foglalkoztatni kellett őket. Amikor nem volt munka a földeken és
az állatokkal, akkor az újonnan kialakított rizsföldeken dolgoztak, tavakat és gátakat építettek. „Három
évig rombolták a területet – azt is tönkretették, ami a Tisza szabályozása után a terület természetes
vízrajzából és morfológiai adottságaiból megmaradt” – mondja a kutató.
A táborok felszámolása után a hatvanas években ismét kilengett a modernizációs inga: nem kisebb célt
tűztek ki, mint felzárkózni az amerikai gazdasághoz. A Hortobágyot kerületekre osztották: táblásított
legelőgazdálkodás, gépparkok, hajózható öntözőcsatornák, túlhajszolt talajjavítás jellemzi ezeket az
éveket. A ma is látható, üzemegységekhez rendelt típusházas lakótelepek – az ÁG-alkalmazottak
szolgálati lakásai - is ekkor épültek ki. A hatalmas veszteséggel járó kísérleteket néhány év után
leállították, így elkezdődhetett a visszarendeződés a természeti környezet által kijelölt keretek közé.
A természet helye
A Hortobágy legtöbbünk számára az Európában páratlan szikes pusztát, egyik legfőbb hazai természeti
értékünket jelenti. A tájvédelmi szempontok a hatvanas évek végén intézményesültek. 1967-ben az
erős politikai és akadémiai támogatottságú Pro Natura kiáltvány hatására előtérbe került Hortobágy
természetvédelmi jelentősége, 1973-ben pedig megalakult első nemzeti parkunk: a Hortobágyi
Nemzeti Park.
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Az egyedülálló természeti értékek elismerése és védelme a megszokottnál szelídebb tájhasználatot
feltételezett. Viszont a Hortobágyi Állami Gazdasággal való együttműködés korántsem volt szelíd – a
nemzeti Park első két évtizedét érdekütközések és hatásköri konfliktusok sokasága tarkította.
Súlyosbította a helyzetet, hogy a Hortobágy jelentős része, 7050 hektárnyi térség, művelésből kivett
területként, a szovjet és magyar légierő gyakorló lőtereként – ún. „bombázótérként” - katonai
fennhatóság alá tartozott. Az üzemi, természetvédelmi és honvédelmi érdekek gyakran feszültek
egymásnak.
Az érdekellentétekből végül a Hortobágyi Nemzeti Park került ki győztesen: 1999-ben a világörökség
részévé nyilvánították. A kulturális és természeti örökség címet annak ellenére sikerült elnyerni, hogy
– ahogyan az az eddigiekből is látszik – az ember és a táj harmonikus együttélése, valamint a kíméletes
tájhasználat inkább csak elméletben volt jellemző.
Kié itt a tér?
A rendszerváltás utáni időszak Hortobágy örökségéről és az örököseiről szól. A legfőbb kérdések: kié
legyen a föld, kié a bérleti jogosultság, a hatáskör és a támogatás, kik a túlélés nyertesei és vesztesei.
A rendszerváltozás első éveiben, az ún. „decentralizált privatizáció” idején az állami és szövetkezeti
tulajdon (termelési infrastruktúra, gépállomány) és a föld is többségében magántulajdonba,
magánvállalkozói társulásokhoz került. A gazdaságok privatizálásából a proletároknak is jutott: az
üzemegységek lakótelepein jelképes árakon tulajdonosok lehettek.
A magánosítási folyamat leállítását és visszarendezését a földtulajdonra és használatra vonatkozóan
1994-ben alkotmánybírósági határozat tette lehetővé. Ugyanekkor rendeződött a Hortobágyi Állami
Gazdaság helyzete: utódszervezete a természeti értékek védelmét, a szelíd tájhasználatot szem előtt
tartó gazdálkodásra és génmegőrzésre kötelezett Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Kht.
(később Hortobágyi Nonprofit Kft.) lett, 17 000 hektárnyi területen. 1996 és 1998 között környezet- és
természetvédelmi törvények biztosították az előzőleg privatizált területek visszavásárlását.
A visszaállamosítás következtében védettséget élvező nemzeti földvagyon a Hortobágyi Nemzeti Park
területét a korábbihoz képest többszörösére növelte. Az ezredfordulón a nemzeti park közel 100 000
hektáron érvényesíthette (amennyiben képes volt erre) természetvédelmi és – nem utolsó sorban –
bérbeadási jogosítványait. Az új struktúra nem számolta fel, inkább elmélyítette a HNP- Nonprofit Kft
- Halgazdaság – Hortobágy község között feszülő érdekellentéteket, egyeztetési problémákat és
hatásköri zavarokat.
2004-ben az Európai Unióhoz való csatlakozás új fejezetet nyitott a térség életében: a pályázati és
projekt-lehetőségek és ezzel a tőkeképzésre is használható normatív területi támogatások kibővülése
minden addiginál nagyobb földéhséget indított be, és kiélezte a küzdelmet a bérleti jogosultságok
megszerzéséért.
Az utóbbi évek fejleménye a Hortobágyi Nemzeti Park „helyzetbe hozása” azáltal, hogy 2013 januárja
óta a Hortobágyi Nonprofit Kft felett is a nemzeti park gyakorolja a tulajdonosi jogokat. Ebben az új
felállásban Hortobágy modernizálásának újabb szakaszába került: helyenként felújuló, másutt tovább
pusztuló majorokkal (és azok időnként „ejtett” máskor favorizált gazdáival), az egykori „bombázótér”
legelőinek bekebelezésével, milliárdos támogatásokban részesített programokkal. Utóbbiak nem
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mindegyike sikersztori, mint azt a bombamentesítés során bekövetkezett tragédia és a komplex
ökoturisztikai fejlesztési program keretében történt „patyomkinos” létesítményátadások mutatják (pl.
a kilenclyukú híd látványát rontó – semmire se jó – gyalogos- és kerékpáros híd).
A Hortobágy mai arca
A Hortobágy sokarcú térség: egymás hatását olykor zavaró funkciók, párhuzamos világok küzdelmi
tere. A nemzeti park, ahol a természetvédelmi szempontok az elsődlegesek. Az agrárvilág, ahol egy új
birtokos osztály veti meg a lábát. A munkatáborok és állami gazdaságok maradványvilága, ahol a
kiábrándult reménytelenség uralkodik. S a pusztai turizmus romantikus idillje, ami sokkal inkább
nevezhető látszatvilágnak, semmint valóságnak.
Sokat tettek a természeti értékek helyreállítása érdekében. „Valóságos ökológiai csoda, ami a
Hortobágy egyes részein történt” – fogalmaz Saád József. Arra törekszenek, hogy a lehetőségekhez
képest helyreállítsák a térség természetes ökoszisztémáját. Több helyen visszaállították a Tisza
szabályozása előtti vízrajzi állapotot, megmentették a kihalástól a szürkemarhát, melyet az államosítás
időszakában nem tartottak megfelelő haszonállatnak. Kiemelt figyelmet fordítottak a halgazdaság
kiépítésére és a madárvédelemre is. A terep kiválóan alkalmas ornitológusok, biológusok kutatásaihoz,
illetve a legelőtavak és a szikesedés tanulmányozására.
Egy új földművelő középbirtokosi réteg van kialakulóban, akik a szigorú környezeti előírások és a
fejlesztési forrásokhoz való hozzáférés feltételei által kijelölt mozgástérben lavírozva nyitnak új
fejezetet a Hortobágy életében, egyúttal életben tartják az ősi pusztai hagyományokat. Saád József
szerint ezek a birtokok jelenthetik a reménysugarat a Hortobágy számára. Ezek pozíciója azonban
sokszor kiszolgáltatott a bérletigényeket és szabályozást kontrolláló hatalmi szereplőknek.
Az egykori táborok mementójaként többnyire az állami gazdaságok kifosztott maradványait találjuk.
Az első telepesek leszármazottai közül nagyon kevesen maradtak – amint lehetett, a fiatalabb
generációk elmentek. Akik maradtak, jellemzően az állami gazdasági lakótelepek lakásait vásárolták
meg a kilencvenes években, a privatizáció idején, s ott ragadtak. A visszaállamosítási hullám idején
ezzel a társadalommal nem foglalkoztak. „Ezek a területrészek depressziósak, mind társadalmilag,
mind gazdaságilag - leselejtezett emberek leselejtezett épületek között.”
Az idelátogató vendégek jobbára az ősmagyar, hagyományőrző pusztai idillt láthatják. A turizmus az
1920-1940 közötti időszakban indult virágzásnak, akkoriban írta Szabó Zoltán Szerelmes földrajz című
könyvében: „A Hortobágy kezd nem olyan lenni, amilyen, hanem olyan, amilyennek az irodalom látja”.
Szavai ma is érvényesek.
Saád József előadása alapján három fundamentális ellentét rajzolódik ki, melyek végighúzódnak a
Hortobágy történelmének elmúlt másfél évszázadán. Egyrészt a természetnek alárendelő
földhasználat és a természet formálására törekvő hasznosítás ellentmondása. Másrészt a földet
termőterületnek tekintő gazdasági ráció érvényesítése és az ősi magyar pusztát megőrizni akaró
szimbolikus szempontok összeütközése. Harmadrészt pedig folyamatosan viaskodik a ’hagyjuk, hogy
maguktól elrendeződjenek a dolgok’ hozzáállás és a ’rakjuk rendbe a vidéket’ modernizációs szándék.
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Nagy nyitottság, kevés újítás, bizonytalan növekedési
potenciál - Ilyennek látszik a magyar gazdaság sok év
és sok ország adatait vizsgálva
Makroszemmel sorozat
SZERZŐ: Major Klára
A Makroszemmel című sorozat azt vizsgálja, hogyan alakul a magyar gazdaság helyzete rövid és
hosszú távon, világösszevetésben. Ismert vagy kevésbé ismert mutatószámokon keresztül tartunk
tükröt a magyar gazdaság elé. Cikksorozatunk eredményeit foglaljuk most össze: gazdaságunk
kiemelkedően nyitott, ennek lehetőségeit azonban korlátozottan tudja kihasználni, kockázatait
pedig csak részben tudja kezelni.
Az egy főre jutó reál GDP 2014-ben 4,00%-al növekedett Magyarországon, a KSH adatai szerint a 2015ös évi növekedés 3,1%. Magas ez az érték? Alacsony? Mégis, hogyan határozzuk meg, hogy egy adott
évi gazdasági növekedés milyen mértékben utalhat a gazdaság prosperitására? Nyilván a válasz attól
függ, hogy mihez képest nézzük. Végül is, a növekedési ütem nagyságának a megítélése alapvetően a
viszonyítási alap megválasztásának a kérdése.
A hosszú távú növekedés kulcsa a fenntarthatóság
Az Összkép számításai szerint az egy főre jutó GDP Magyarországon 7,65-szeresére nőtt 140 év alatt ez 1,45%-os éves átlagos növekedésnek felel meg. A hosszú távú trendhez képest tehát az elmúlt két
év gazdasági növekedése kifejezetten magasnak nevezhető. Ezzel a világ fejlett országainak
többségéhez nem tudtunk felzárkózni. Az Egyesült Államok ugyanebben az időszakban 1,8%-os éves
átlagos gazdasági növekedési ütemet ért el, az Egyesült Királyság hozzánk hasonló mértékben
növekedett (1,43%). A 140 évvel ezelőtt hasonló jövedelmi szinten lévő Finnország és Portugália
ugyanezen időszak alatt közel 2%-al nőtt évente, így mai jövedelmük 15-20-szorosa a 140 évvel
ezelőttinek - a világ vezető országaitól vett lemaradásuk jelentősen csökkent. A régiós szomszédaink
közül van aki jobban, van, aki rosszabbul teljesített: a lengyel és a cseh-szlovák inkább 1,7%-os átlagos
értékeivel szemben a román gazdaság mindössze évi 1,1%-al nőtt.
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Forrás: Major Klára - Hosszú távú növekedés: mennyi az annyi?

Ez a sok szám jól mutatja, hogy a növekedési ütemek megítélésének kérdése nagyon viszonylagos. Azt
azért érdemes látni, hogy évi 3-4%-os növekedés messze meghaladja a százéves átlagokat, így ezek
önmagukban is felzárkózást jelentenek. Az elmúlt másfél évszázad adatainak vizsgálata arra utal, hogy
hosszabb távon már éves átlagos 2%-os növekedés mellett is jelentős felzárkózást lehetett elérni a
múltban és valószínűsíthető, hogy a jövőben is. A kulcs valószínűleg nem is az egyes évek számaiban
magukban van, hanem a növekedés tartósságában, fenntarthatóságában.
A növekedés legfőbb forrása a termelékenység
A fenntarthatóság kérdéséről pedig nem beszélhetünk addíg, amíg nem értjük azokat a folyamatokat,
amelyek a gazdasági növekedés hátterét jelentik. Erről nehéz több évszázadra vonatkozóan
elemzéseket készíteni, de az elmúlt két és fél évtizedről rendelkezésre álló adatok gazdagsága segít
nekünk abban, hogy kicsit a mélyére ássunk ennek a növekedésnek.
A GDP akkor növekszik, ha nagyobb lesz a termelés során alkalmazott tényezők mennyisége, vagy ha
azok felhasználása termelékenyebb lesz. A növekedés forrásainak vizsgálata során a GDP változását
több tényező: a tőke, a tudás, a technológia és a foglalkoztatás hatásaira bontottuk fel.
Számításaink szerint Magyarországon az egy foglalkoztatottra jutó GDP 1995 és 2014 között 2,1%-al
növekedett, amit szinte teljes mértékben a termelékenység bővülése magyarázott. Ez azt jelenti, hogy
a beruházások során üzembe helyezett új termelőeszközök által képviselt fejlettebb technológia és a
munkaerő képzettségének bővülése (amelyik ezáltal képessé válik az új technológia alkalmazására)
jelentik a hazai gazdasági fejlődés alapvető motorjait.
Ebben teljesen együtt mozgunk az az európai folyamatokkal: Az Összkép összehasonlítása azt mutatta,
a magasabb termelékenységnövekedést felmutató európai országok általában nagyobb ütemben is
növekedtek.
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Forrás: Major Klára - A hosszú távú növekedés tényezői

A külföldi vállalatok szerepe meghatározó a növekedésben és a technológia fejlődésében
Az elmúlt két és fél évtizedben növekedés kulcsát jelentő beruházások igen nagy része kötődött
külföldi termelőtőke beáramlásához. Magyarországon a külföldi irányítású vállalatok száma nem
kiemelkedő (3,5%) ugyanakkor a hazai GDP mintegy felét állítják elő. Ezzel az értékkel listavezetők
vagyunk Európában. Például a Cseh Köztársaságban az összes vállalkozás 1,3%-át kitevő külföldi
vállalkozások a GDP több, mint 40%-át állítják elő.
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Forrás: Major Klára - Termelékeny multik, korlátozott hatással

A statisztika önmagában is érdekes, jelentőségét azonban akkor értjük meg, ha a magyar gazdaságra
gyakorolt hatásukat próbáljuk megérteni (és megmérni). A hazai és a nemzetközi szakirodalom
egyaránt abban látja a külföldi vállalatok jelentőségét, hogy magasabb termelékenységük és az
alkalmazott, fejlettebb technológiájuk révén tudásuk egy részét szükségszerűen átadják a velük
gazdasági, jellemzően beszállítói kapcsolatba kerülő hazai vállalkozásoknak. A kutatási eredmények
arra mutatnak, hogy a hatások nagysága erősen függ attól, hogy mekkora a hazai vállalatok
technológiai hátránya a külföldiekkel szemben: minél nagyobb ez a hátrány, annál kisebb a várható
pozitív túlcsordulási hatás.
Ebből a szempontból nem állunk jól: Az EUROSTAT adataiból számított egyszerű átlagok arra utalnak,
hogy külföldi irányítású vállalatok termelékenysége Magyarországon átlagosan háromszorosa a hazai
irányítású vállalatok termelékenységének, és ezzel szintén listavezető Európában.

42

Összkép magazin karácsonyi cikkválogatás

Forrás: Major Klára - Termelékeny multik, korlátozott hatással

Kevés az innovatív vállalat Magyarországon - a hazai és a külföldi cégek között egyaránt
A külföldi vállalatok másik általános jellemzője, hogy kulcsszerepet játszanak az innováció területén. Ez
fontos tényező, hiszen az egy főre jutó jövedelem növekedése a technológiai fejlődésre épül, ami
egyaránt magában foglalja új termékek, olcsóbb termelési eljárások kifejlesztését és a hatékonyabb
vállalati működés megvalósítását. A technológia fejlődése pedig a kutatás-fejlesztés illetve az innováció
hatására történhet meg.
Az Európai Unió innovációs adatgyűjtéseiből számított egyszerű átlagok azt mutatják, hogy
Magyarországon a vállalatok 13%-a végez valamilyen innovatív tevékenységet (bármilyet), míg az
európai átlag 32%. Ehhez képest a külföldi központú vállalatok között az innovatívak aránya
Magyarországon 29%, szemben az európai átlagos 47%-os értékkel.
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Forrás: Major Klára - Kik innoválnak?

Ezen számok összevetése arra utal, hogy a külföldi tulajdonú vállalatok szerte Európában
innovatívabbak, így a többi európai gazdaságban is nyilván fontos szerepet töltenek be a technológiai
fejlődés, a termelékenység bővülésének folyamatában – ebben helyzetünk nagyon hasonló.
Ugyanakkor az országonkénti adatok összehasonlítása arra is felhívja a figyelmet, hogy a külföldi
központú vállalatok között Magyarországon csak nagyjából minden harmadik végez innovációs
tevékenységet, míg például Németország esetében három ilyen vállalatból kettő. Azaz európai
összehasonlításban adódó észrevétel, hogy az innovációs tevékenységeket a vállalatcsoportban
működő szervezetek sokkal kisebb arányban telepítik Magyarországra, mint amilyen arányban ez az
európai országok többségében megfigyelhető.
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Forrás: Major Klára - Kik innoválnak?

És amit átéltünk: a közelmúlt válságai és a gazdasági ingadozások
A külföldi működőtőke beáramlása, a nemzetközi termelési láncba történt bekapcsolódásunk a
rendszerváltás követően nagyban járult hozzá az ország nyitottságának a növekedéséhez. A
külkereskedelmi termékforgalommal mért nyitottságunk mára a világon a 10 legnyitottabb gazdaság
egyikévé tette a magyar gazdaságot.
A nyitottság a lehetőségek mellett kockázatokkal is jár. Egyrészt, a külkereskedelmi termékforgalom
ösztönzésére építő gazdaságpolitikának szembe kell néznie a protekcionizmusért kiáltó
érdekcsoportok követeléseivel, ami, úgy tűnik, nagyobb válságokat követően (világméretekben is)
hajlamos felerősödni. Másrészt, a nyitottság együtt jár azzal is, hogy a világpiaci folyamatok, az
exportpiacainkat érő gazdasági események megjelennek a belföldi folyamatokban, időnként komoly
kihívások elé állítva a gazdaságpolitikai vezetést.
Minél nyitottabb egy gazdaság, annál mélyebben érintheti egy világgazdasági válság vagy bármely
jelentősebb világgazdasági esemény. A magyar gazdaság rendkívül nyitott mind a kereskedelem mind
a tőkeáramlás tekintetében, az ebből következő védetlenséget a válságok ellen meg is tapasztaltuk és
tapasztaljuk folyamatosan. Ezért számunkra különösen érdekes az a kérdés, hogy mi az állam szerepe
ezekben az ingadozásokban, van-e feladata ezzel kapcsolatban?
Az Összkép cikksorozata csak egy szeletére fókuszált ennek az önmagában is összetett, komplex
problémának. Azt néztük meg, hogy a makroökonómiai mutatószámok szerint milyen a kormányzat
szerepe a GDP ingadozásaiban. Európai összehasonlításunk arra hívja fel a figyelmet, hogy ebben a
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kérdésben nagyon színes a kép: az egyik végletet jelentő francia, luxemburgi és svájci értékek esetén a
közösségi fogyasztás jellemzően akkor nő jobban, amikor a GDP visszaesik, így a GDP kilengéseit ez a
komponens tompítja. A másik végletet jelentő lett, bolgár, spanyol, stb értékek éppen ellenkezőleg:
pont akkor költ többet az állam, amikor a GDP is növekszik, így ezekben az országokban a GDP
kilengéseit ez a komponens felerősíti. Magyarország éppen középen helyezkedik el ezen a listán. 1995
és 2015 között a közösségi fogyasztás reálértéken vett ingadozásai alig mozognak együtt a GDP
reálértéken vett ingadozásaival. Ez legalább annyit jelent, hogy ha a kormányzat nem is járult hozzá a
gazdasági ingadozások csökkenéséhez kimutatható mértékben, de nem is növelte azokat.

Forrás: Major Klára - A jövedelem ingadozása és a közösségi fogyasztás

Ez azért is fontos téma, mert a legutóbbi válság felhívta a figyelmet arra, hogy a jövedelem visszaesését
a háztartási szektor fogyasztásának jelentős visszaesése kíséri. Az elmúlt két évtized adatait vizsgálva
kiderül, hogy a magyar gazdaságban a háztartás nem tudja vagy akarja a fogyasztását simítani, azaz
nem képes a jobb időkben félretenni, hogy a nehezebb években megtakarításaiból ellensúlyozza a
válság miatt kieső jövedelmet. Ez az összefüggés sem példa nélküli Európában, sőt, az Eurostat adatai
alapján számolva Románia, Bulgária és Portugália esetében még nagyobb mértékben ingadozik a
fogyasztás, mint nálunk. A fogyasztás-simítás hiánya így nehezebbé teheti a válságok elviselését,
túlélését, hozzájárulhat a társadalmi feszültségek növekedéséhez.
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Forrás: Major Klára - A jövedelem ingadozása és a közösségi fogyasztás

Nagy sodrás, kis evező
Hosszú távon, nemzetközi összevetésben egy nyitott és növekedésében a termelékenység javítására
támaszkodó országot látunk a Kárpát-medence közepén. Azonban úgy tűnik, ennek a nyitottságnak a
hasznait, kényszereit nem tudja a magyar gazdaság teljesen kihasználni, kockázatait is csak
mérsékelten képes kezelni. Úgy tűnik, nehezebben terjed át a hazai vállalkozásokra a külföldi cégek
tudása. A hazai cégek közül kevesen innoválnak, a multik is kevés innovatív tevékenységet telepítenek
Magyarországra. Inkább húz minket a világ, minthogy mi tolnánk előre magunkat. A nyitottság miatt
minket erősebben sújtó válságok hatásait pedig korlátozottan tudjuk csak csillapítani.
A sodrás közepén haladunk, csak mintha mind a gyorsításhoz mind az akadályok kikerüléséhez kicsi
lenne az evezőnk.
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Térképen: Hol fogyunk, hol élünk egyre többen?
Térképen sorozat
SZERZŐ: Czaller László
A népességszám változása korántsem egyenletes az ország területén. Van olyan térség, ahol a két
legutolsó népszámlálás között eltelt évtizedben 32 százalékkal nőtt az ott lakók száma, és van, ahol
14 százalékkal csökkent. Az Összkép új térképei arról tudósítanak, hogy hol élnek egyre többen és
hol csökken a népesség.
Magyarországon 31 olyan járás van, ahol többen laktak 2011-ben, mint 2001-ben, miközben 25
járásban a népesség több mint 10 százalékkal csökkent. A lakosságszám növekedése egyértelműen a
főváros vonzáskörzetében jellemző, a nagyfokú népességfogyással jellemezhető térségek pedig az
ország félreeső részein szétszórtan találhatók.
Egyre többen élnek a főváros környékén
Míg a ’70-es évek során a járások felében csökkent a népesség, az ezredfordulót követően minden
gyarapodó járásra hét olyan jutott, ahol a lakosok száma fogyatkozik. Ennek hátterében két tényező
azonosítható be egyértelműen. Az első ok az ország teljes lakosságának 1980 óta tartó folyamatos
csökkenése. A másik pedig az, hogy a rendszerváltozást követő évtizedekben felerősödött a belső
vándorlás a társadalmi és gazdasági erőviszonyok átalakulásának hatására. A népesség belső
átrendeződésének egyértelmű győztese a főváros vonzáskörzete, az itteni járások mai napig
megőrizték vezető helyüket a népesedési rangsorban. Ilyenek többek között az Érdi, Pilisvörösvári,
Budakeszi, Gödöllői, Szigetszentmiklósi járások, ahol a Budapestre történő beköltözés korlátozásának
köszönhetően már a hatvanas évek eleje óta folyamatos a népesség gyarapodása. Ezekben a
járásokban az évtizedek során egyedül az változott, honnan jönnek a beköltözők. A rendszerváltást
megelőzően a bevándorlók az ország minden tájáról érkeztek, majd a kilencvenes években főként a
főváros rovására gyarapodott Budapest szűkebb vonzáskörzete – a felerősödő szuburbanizációs
folyamatoknak köszönhetően. Az ezredfordulót követően növekedett meg ismételten azok aránya,
akik az ország más területéről érkeztek az agglomerációba.
A főváros vonzáskörzetén kívül néhány vidék élt meg (kisebb mértékű) népességnövekedést. Ilyen az
osztrák határ és a Balaton környéke, illetve néhány megyei jogú város köré szervezett járás (pl.
Kecskeméti, Szegedi, Debreceni, Győri járások).
A népességfogyással jellemezhető járások az ország egész területén megtalálhatók, többségükben a
lakosság csökkenése már a hetvenes években elkezdődött. Ilyenek például a Letenyei, Lenti, Csornai
vagy Vasvári járások a Dunántúlon, illetve a Tabi, Mezőkovácsházai, vagy Jánoshalmai járások az ország
keleti felében. Akadnak azonban olyan térségek is, melyek a rendszerváltást megelőző évtized során
még gyarapodtak, az ezredfordulót követően viszont már egyértelműen visszaesés volt rájuk jellemző.
Ez a demográfiai trend többségében olyan járásokat érint, melyek központja a rendszerváltást követő
gazdasági szerkezetváltás során elvesztették korábbi foglalkoztatási súlyukat. Ezek közül a
legsúlyosabb népességfogyás a Szolnoki, Szekszárdi, Zalaegerszegi és Veszprémi járásokban figyelhető
meg.
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A népesség változása járásonként a 2001-es és a 2011-es népszámlálás között

A gyarapodó és az elnéptelenedő Magyarország
A gyarapodó és elnéptelenedő vidékeken belül jelentősek az eltérések abban, hogy milyen demográfiai
tényezők határozzák meg a népességszám időbeli változását. Érdemes tehát a járások
népességváltozását befolyásoló alapvető demográfiai tényezőket is behatóbban megvizsgálni. Ezek
közül az első a természetes szaporodás, ami azt mutatja meg, hogy mennyivel születnek többen a
térségben, mint ahányan meghalnak. A másik tényező a járásba érkező és onnan elvándorló lakosság
különbségeként adódó vándorlási egyenleg.
A legutóbbi két népszámlálás között a járások 60 százalékában (105 db), mindkét demográfiai tényező
negatív: egyrészt a többen halnak meg, mint ahányan születnek, másrészt a járásból többen költöznek
el, mint ahányan tartós letelepedési céllal érkeznek. Ezeken a helyeken a fiatalok elvándorlása és a
magas halálozás miatt egyfajta negatív „demográfiai spirál” alakul ki, ami a korszerkezet fokozatos
elöregedésével, az eltartottak arányának növekedésével és a munkakínálat minőségi romlásával jár
együtt. Ilyen térségekben lakik az ország lakosságának 40 százaléka.
A pozitív természetes szaporodással és migrációs többlettel jellemezhető járások száma a tízet sem éri
el. Ezek egytől egyig a főváros vonzáskörzetében helyezkednek el, lakosaik száma 680 ezer fő, az ország
teljes lakosságának 7 százaléka. Itt a fővárosba történő napi szintű ingázás lehetősége és a
budapestinél alacsonyabb ingatlanárak billentik a vándorlási egyenleget a pozitív tartományba.
Emellett a családalapítás előtt álló fiatal párok letelepedésével több gyermek születik.
Az Összkép korábbi ’Térképen: az ingázók három Magyarországa’ című cikke azt mutatja be, hogyan
formál különböző világokat az ingázás jelensége. Minden harmadik dolgozó ember nap mint nap
elhagyja települését, hogy eljusson a munkahelyére, majd a munka végeztével hazatérjen. Ez alapján
jól megragadható, hol is vannak az ország lüktető, ingázó vagy kimaradó térségei.
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A kedvezőbb életkörülményeket, több munkalehetőséget és fejlett szociális ellátórendszert biztosító
agglomerációs térség a születéskor várható élettartam tekintetében is az élen jár, ami alacsonyabb
halálozási rátát feltételez.
Ugyancsak kevés járás tartozik abba a csoportba, ahol a természetes szaporodás pozitív ugyan, de a
térség alacsony népességvonzó képessége és a beszűkült gazdasági viszonyok miatt megjelenő
„taszító” hatások túlsúlya miatt a vándorlási egyenleg a negatív tartományba hajlik. Ezeket az ország
keleti felén, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben találjuk (Encsi,
Fehérgyarmati, Kisvárdai, illetve Záhonyi járások.) Ezekre a térségekre magas munkanélküliség és
alacsony gazdasági aktivitás jellemző, a fiatalok elvándorlása miatt pedig a népesség elöregszik.

A járások a népességváltozást meghatározó tényezők szerint

A beköltözők ellensúlya
Az ország járásainak harmada tartozik abba a csoportba, ahol kevesebb a születés, mint a halálozás,
ugyanakkor vándorlási többletről beszélhetünk. Attól függően, hogy a bevándorlás képes-e
ellensúlyozni a természetes fogyást, a népességszám-változás iránya egyaránt lehet pozitív és negatív.
A főváros esetében például az ezredforduló után a pozitív irányba billenő vándorlási egyenleg 2011-ig
még nem volt képes ellensúlyozni a fogyás mértékét, míg néhány megyeszékhely köré szervezett járás
(pl. Győri, Debreceni, Kecskeméti és Szegedi járások) esetében a gazdasági vonzóerő ellensúlyozza a
születések alacsony számából fakadó természetes fogyást. Hasonló a helyzet néhány idegenforgalmi
központ (pl. Keszthelyi, Siófoki és Hajdúszoboszlói járás), illetve az osztrák határhoz közeli járások
esetében (pl. Mosonmagyaróvári, Soproni járások) is. Összesen 1,6 millió ember (az ország
lakosságának 17 százaléka) lakik kizárólag a bevándorlás miatt népesedő vidékeken. Ezek a térségek
esélyesek a leginkább arra, hogy hosszú távon kedvező demográfiai pályára álljanak, és csatlakozzanak
a fővárost övező járások azon csoportjához, ahol mindkét népesedési tényező pozitív irányba mutat.
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Ez akkor következhet be, ha a térségeknek sikerül olyan szociális és munkaerő-piaci viszonyokat
teremtenie, melyek a családalapítás előtt álló fiatalabb korosztályok számára is kedvező perspektívát
biztosítanak. Azaz, van jó munkahely, bölcsőde, óvoda és orvos.
Eltérő kilátások
Az ország lakosságának csökkenése a hosszú távú prognózisok szerint is folytatódni fog, ami tovább
növeli a demográfiai különbségeket az ország különböző térségei között. A járások túlnyomó
többségében tovább folytatódik a fiatalok elköltözése és a lakosság elöregedése, a beköltözők csak
néhány térség esetében csillapítják vagy állítják meg a népességfogyást. Az előrejelzések szerint a
fővároshoz közeli járások fognak tartósan gyarapodni, ahol a helyben maradó és beköltöző fiatalok
gyerekvállalása összeadódik.
A különböző demográfiai tényezők különböző térségi fejlődési pályákat jelölnek ki. A szerencsés
helyeken egyszerre kell több lakás, park és út. A legtöbb térség sikere a vonzerőn múlik: jön-e
befektető, költöznek-e új dolgozók a környékre. Ott pedig, ahol már masszív az elöregedés és az
elnéptelenedés, a térségi viszonyok konszolidálásáról érdemes gondolkozni. Az eltérő munkaerő-piaci
és szociális kihívásokkal szembesülő népességcsoportok (pl. nyugdíjasok, fiatal pályakezdők, inaktívak
stb.) területi elhelyezkedésének előrejelzésével a szociálpolitika térségi kihívásait is jobban
megérthetjük. Sok helyen hiába épül játszótér, csak az idősek otthonára és szép ravatalozóra van
életszerű kereslet. Néhány gyarapodó térségben új óvodára és iskolára van szükség, sok helyen pedig
az egyre tovább dolgozó emberek egészségügyi, szociális igényeire érdemes figyelni.
Az adatok forrása
Az ábrázolt adatok a 2011-es népszámlálás végleges adattábláiból származnak, melyek a KSH
Tájékoztató Adatbázisában, illetve a TeIR rendszerében egyaránt hozzáférhetők.
A számításokhoz használt változók:






A lakónépesség száma 2001, 2011 (fő)
Élveszületések száma 2001–2011 (fő)
Halálozások száma 2001–2011 (fő)
Elvándorlások száma 2001–2011 (fő)
Odavándorlók száma 2001–2011 (fő)

Ábrázolt mutatók:
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A sikerből és a kudarcból is csak akkor tanulhatunk, ha
tudjuk az okait – Kézdi Gábor előadása a
hatásvizsgálatokról
Műhely sorozat
SZERZŐ: Saffer Zsuzsanna
Sokszor erős a szándék, megvan a forrás a szegények problémáinak enyhítésére, a felzárkózás
megkönnyítésére, mégsem sikerül értékelhető változást elérni. Gyakran az a kudarc oka, hogy nem
értjük, hogy egy program mitől működik, vagy éppen mitől nem.
A hatásvizsgálat tudja megmondani, hogy egy beavatkozás – például egy felzárkóztató vagy
népegészségügyi program - eredményes-e: működnek-e a kitalált eszközök, olyan hatás váltanak-e ki,
amilyent elképzeltek, s előidéznek-e egyéb, jótékony vagy kártékony, változásokat is. Azonban egy
hatásvizsgálat csak akkor megbízható, ha kellő figyelmet fordítanak megtervezésére és végrehajtására.
Kézdi Gábor előadásának fő állításait foglaljuk össze. Az MTA kutatója és a CEU docense olyan
tapasztalatokról beszélt, melyek azt üzenik: hatásvizsgálat nélkül nem tudjuk megítélni egy programról,
hogy mennyire és miért sikeres.
A HÉTFA Kutatóintézet és a Széchenyi István Szakkollégium közös szervezésében megvalósult
konferencia Abhijit V. Banerjee és Esther Duflo decemberben magyarul is megjelent (az Összkép
Magazinban is bemutatott), A szegények gazdálkodása című kötetének tematikája köré szerveződött.
Az előadások azt mutatták be, hogy az ösztönzők és intézmények mélyebb megértése milyen szerepet
játszik a társadalompolitikák eredményességében.
„Kevesebbet tudunk, mint gondoljuk. A legtöbb esetben tudhatnánk többet, de az mindig nagy
erőfeszítést igényel.” A hatások mérése mindig nagy munka, hiszen számos akadály gördülhet egy
sikeres hatásvizsgálat útjába. Kézdi Gábor azonban úgy véli, hogy sok esetben mégis érdemes
megpróbálni, mert minden tudásmorzsával előrébb jutnak a kutatók és a döntéshozók.
Mérhető hatás nélkül nem megy
Van, amikor rosszul valósul meg az a program, amitől a beavatkozás hatását várjuk. Egy hazánkhoz
hasonló országban azzal a céllal indítottak programot, hogy a szegény körülmények között élő
családokban több mesét olvassanak a gyerekeknek, ugyanis a rendszeres meseolvasás és az iskolai
teljesítmény közötti bizonyítottan pozitív összefüggés van. A programba bekapcsolódó kisgyermekes
édesanyák meseolvasási foglalkozásokon vehettek részt és mesekönyveket kaphattak.
Kézdi Kertesi Gáborral közösen arra az eredményre jutott, hogy azok a gyerekek, akiknek keveset
mesélnek a szüleik, sokkal rosszabbul teljesítenek az iskolában. Azok a 8. osztályos diákok, akiknek
ritkábban olvastak a szülei, a kompetenciafelmérésen átlag alatti teljesítményt értek el. A sok és kevés
mesét hallgató diákok teljesítménye közötti szakadék közelít ahhoz a különbséghez, ami a roma és a
nem roma tanulók eredményei között mérhető.
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A végrehajtásba azonban hiba csúszott. Jóval kevesebb foglalkozást tartottak, mint kellett volna, a
könyvek nem érkeztek meg időben, és még sorolhatnánk. A több, mint egy évig tartó programnak nem
volt kimutatható eredménye. Ugyan a résztvevő anyák otthonában jóval több volt a mesekönyv, mint
korábban, de a szülők alig olvastak több mesét, mint azokban a családokban, akik nem vettek részt a
programban. Az el nem mondott mesék nyilvánvalóan nem hatottak a gyerekek teljesítményére.
A hatásvizsgálattal két kérdésre lehetett volna választ kapni. Egyrészt, hogy egy ilyen programmal
elérhető-e, hogy nagyon szegény, ritkán olvasó anyák rendszeresen olvassanak mesét gyerekeiknek.
Másrészt, ha növekszik is a meseolvasás gyakorisága, ez eredményez-e változást a gyerekek
tanulmányi eredményeiben.
A kutatók azonban az első kérdésre sem tudtak így válaszolni. Lehet, hogy azért nem érte-e el a kívánt
hatást, mert hozzá nem értők kezébe került a lebonyolítás. Lehet, hogy azért, mert egy ilyen program
nem alkalmas eszköz arra, hogy a szegény anyákat rábírják a rendszeresebb meseolvasásra. Ennek
kiderítésére azonban nem volt alkalmas a hatásvizsgálat. A kudard oka részben az volt, hogy a program
végrehajtói nem rendelkeztek kellő tapasztalattal. De abban sem voltak érdekeltek, hogy a
hatásvizsgálat értékelhető tudást generáljon Az egyébként jól összerakott, véletlen kiválasztáson
alapuló, sok mérést végző hatásvizsgálatot a program végrehajtói nem támogatták, az kívülről lett rájuk
erőltetve. Így összességében amellett, hogy a projekt nem volt eredményes, a hibákból sem lehet
tanulni, mert az eredmények (azaz a kudarc) nem kerültek nyilvánosságra.
A sikert sem lehet mindig általánosítani
A létező, jól lebonyolított program sem garantálja, hogy sikeres hatásvizsgálat készülhet. Az Országos
Oktatási Integrációs Hálózat első integrált oktatási programjára 2003 és 2007 között került sor,
nagyjából 40 kiválasztott iskolában, demonstrációs céllal. A következő kérdésekre keresték a
válaszokat: vajon az integrált oktatás hatására javul a roma gyerekek iskolai eredménye? Romlanak a
nem roma tanulók tanulási esélyei? Javulhat-e a nem roma gyerekek toleranciája, ha együtt tanulnak
roma társaikkal?
A résztvevő iskolák munkáját számos eszközzel segítették: korszerű pedagógiai módszereket vezettek
be, intenzív képzést biztosítottak a tanároknak, az iskolairányítás szervezését is igyekeztek
hatékonyabbá tenni, és az intézmények jelentős fejlesztési forrásokhoz is hozzájutottak.
A programot a nem mindig optimális körülmények ellenére magas minőségben hajtották végre, a
hatásvizsgálat mégsem lett eléggé sikeres. A program finanszírozója ragaszkodott a hatásvizsgálathoz,
de a lebonyolító nem hitt annak fontosságában. Ezért a program kidolgozásakor a hatásvizsgálati
szempontok egyáltalán nem érvényesültek. A legnagyobb problémát az jelentette, hogy a résztvevő
iskolák kiválasztása során nem figyeltek oda arra az alapvető módszertani szempontra, hogy a
résztvevő iskolák és a nem részt vevő iskolák eredményének összehasonlításával megfelelően
elemezhető legyen a program hatása.
A hatásvizsgálatok egyik legfontosabb módszere az orvostudományból kölcsönzött és a közgazdaságra
alkalmazott Randomizált Kontrollált Kísérlet (RKK – angolul Randomised Controlled Trial, RCT). A
kísérlet lényege, hogy az érintett csoportot véletlenszerűen választják szét, majd a részcsoportok
különbözően kezelik őket. Ennek az egészségügyből ismert esete, amikor a betegek egyik csoportja
placebót, a másik fele gyógyszert kap.
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A hatásvizsgálat pozitív eredményeket mutat: a programban résztvevő iskolák diákjai jobban
teljesítettek, romák és nem romák egyaránt, mint a kontrollcsoportot alkotó, hozzájuk számos
tekintetben hasonló tanulók, hasonló intézményekben. Emellett a nem roma diákok némileg
toleránsabbak is lettek roma társaikkal, mint korábban. Ugyanakkor nem lehet biztosan kijelenteni,
hogy mindez a program hatása. Ha a programban résztvevő iskolákat véletlenszerűen választották
volna ki, s nem utólag állították volna össze a kontrollcsoportot, sokkal biztosabbat lehetne tudni.
Hiába ért el jó eredményeket a program, arra nem kaptunk választ, hogy egy ilyen beavatkozással
általában el lehet-e érni hasonló hatást, vagy a kiválasztott iskolák olyanok, ahol működnek az
alkalmazott eszközök.
Nem minden működik úgy, ahogy várjuk
A hatásvizsgálat jelentősége akkor mutatkozik meg igazán, amikor olyan eredmény jön ki, amire senki
sem számított. Hajlamosak vagyunk meglévő tények alapján magától értetődő összefüggéseket
feltételezni, a valódi hatások vizsgálata nélkül. Pedig egy gondolatmenetnek gyakran maradhatnak
felfedezetlen láncszemei.
Erre mutat rá több, a 90-es évek elején kezdődött nagyszabású, nemzetközi kísérlet, amik mind arra
keresték a választ, hogy tovább élünk-e, ha rendszeresen szedünk bizonyos táplálékkiegészítőket,
például béta-karotint. Számos korábbi kutatás kimutatta, hogy a zöldségek egészségesek – aki sok
zöldséget, például répát eszik, tovább él. Az is tény, hogy a répa béta-karotinban gazdag. A béta-karotin
pedig az A vitamin provitaminja, így a szervezetnek nagy szüksége van rá (vagy magára az A vitaminra),
de magától nem képes előállítani, ezért folyamatosan pótolni kell. Adta magát a gondolat, hogy a bétakarotin táplálékkiegészítők hosszabb és egészségesebb élethez vezethetnek.
A kísérletek résztvevőinek egy véletlenszerűen kiválasztott csoportja rendszeresen szedett
táplálékkiegészítőket: több vagy kevesebb béta-karotint, illetve alkalmanként más vitaminokat is. Az
RCT módszertannak megfelelően véletlen kiválasztás eredménye volt, hogy ki kap táplálékkiegészítőt
és ki kap placebot. Az eredmény azonban egészen más lett, mint amit a kutatók vártak. Nem
tapasztaltak semmilyen pozitív hatást, sőt volt olyan kísérlet, amit le kellett állítani, mert a valódi
vitaminokkal kezelt csoportban, ahol a legjobb hatásra számítottak, nagyobb valószínűséggel kezdtek
el meghalni a résztvevők.
Ha nincs értékelés, nincs tanulság
A fenti példák után felmerül a kérdés: nem lenne-e jobb, ha bizonyos esetekben inkább elhagynánk a
hatásvizsgálatot, elkerülve, hogy rosszul interpretált, torz információk keletkezzenek? Ez nincs így. Ha
van rá erőforás, mindig esetben érdemes értékelést készíteni, mert minden vizsgálatból lehet és kell
tanulni valamit. De oda kell figyelni, hogy megfelelő módon készítsük el a hatásvizsgálatokat. És főleg
arra, hogy megfelelő módon értelmezzük azok eredményeit.
Ha egy program a sikertelen végrehajtása miatt, a mérhető hatások hiányában válik eredménytelenné,
az elemzés segíthet kideríteni, hol csúszott félre a beavatkozás. Így tanulhatunk, hogy máskor ugyanazt
a hibát ne kövessük el még egyszer.
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Kézdi Gábor a Közép-európai Egyetem (CEU) docense, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének
(KTI) tudományos főmunkatársa. Tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen végezte, Phd
fokozatát 2003-ban szerezte a University of Michigan-en. Kutatási területei elsősorban a
munkagazdaságtanhoz és a tágabban értelmezett alkalmazott mikroökonómiához kötődnek (oktatás,
az emberi tőke felhalmozása és értékelése a munkaerőpiacon, a háztartások viselkedése
bizonytalanság mellett), emellett módszertani kérdésekkel foglalkozik (keresztmetszeti és panel
ökonometria, társadalompolitikai programok hatásvizsgálata).
Ha egy program sikeresen meg valósul, a hatásvizsgálati mérés akkor sem könnyű feladat – ahhoz, hogy
értékelhető eredmények szülessenek, alapos tervezésre van szükség, a kezdetektől figyelembe kell
venni a hatásvizsgálati szempontokat. Érdemes rááldozni az időt, a pénzt és a kellő szakértelmet, mert
akkor tanulunk a sikerből, ha tudjuk, hogy mennyire és milyen feltételekkel általánosítható az
eredmény, azaz mikor várhatjuk a jövőben, hogy a beavatkozás működőképes.
„Én a szakmai korrektség mellett tettem hitet. Megyek, ahová hívnak, kutatni és előadni is. A
nyilvánosságban hiszek. Az eredményeket minden esetben nyilvánossá kellene tenni és szakmai
közegben megvitatni, még ha maga a vizsgálat vagy a program nem is sikeres. Ki kell mondani, meg
kell beszélni, ha valami nem sikerült jól – csak így lehet tanulni belőle.”
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„Szeretünk itt lenni” – egy asztal, két üveg bor, három
balatoni vendéglátós
Magyar tenger sorozat
SZERZŐ: Orbán Dorottya
Három vérbeli vendéglátóssal ültünk egy asztalhoz, hogy a balatoni vendéglátás lehetőségeiről, a
szezonról, a munkaerőhiányól beszélgessünk. Nem is akárkikkel: Dobai András, a balatonfüredi
Kredenc borbisztró és a Hello Tourist terasz tulajdonosa, Jónás György, a vászolyi Zománc Bisztrócska
tulaja és Horváth Csongor, a zánkai Neked Főztem vezetője mesélt az Összképnek. Mindhárman a
fővárosból költöztek a Balaton mellé, hisznek a minőségi gasztronómiában, és szeretik, amit
csinálnak.
Tavaly ugyanitt beszélgettünk a munkaerőhiányról. Mi változott azóta?
Dobai András: A munkaerőhiány még nagyobb probléma, mint az előző évben. Nálunk jelenleg minden
fejlesztés a munkaerőmegtartásnak és a munkahelyteremtésnek van alárendelve. Nem költünk
marketingre, helyette ösztönzőkben gondolkodunk, a munkaerőre költünk. Ez egyébként egész évben
probléma – valódi megoldást valószínűleg csak az fog jelenteni, ha a fizetések közelítenek majd az
osztrák bérekhez, ami a magyar viszonyokat ismerve nem lesz könnyű. Habár, vannak előremutató
jelek, az áfacsökkentés nagyon jó lépés volt és az is egyértelműen érezhető, hogy a gazdaságban több
pénz van, többet költenek az emberek.
Ami még megoldást jelenthet, az a diákokban, az egyetemistákban rejlő potenciál. Ha van bennük kellő
motiváció, akkor nagyon jó munkaerő lehet belőlük. Jó lenne, ha nem kellene minden vendéglátós
munkakört szakképesítéshez kötni. Az élelmiszerbiztonság betartása nagyon fontos, de bizonyos
munkaköröket betanított munkával is tökéletesen el lehet látni.
Szerintem Magyarországon hamarosan ugyanaz fog bekövetkezni, mint Nyugat-Európában: a
vendéglátás munkaköreit diákok vagy bevándorlók fogják átvenni. Nyugat-Európában a keleteurópaiak töltik be ezeket az állásokat, nálunk pedig a diákok fogják. Ma már egyáltalán nem jellemző
nyugaton sem, hogy több nyelvet beszélő, szakképzett pincérek dolgoznak az éttermekben, mint a 20.
században.
Milyen volt az őszi-téli időszak?
Jónás György: Az éttermem nem volt nyitva, idén fogom először megpróbálni, tartok is tőle. Szerintem
a legnagyobb baj az, hogy az emberek felteszik maguknak a kérdést, hogy miért jöjjenek egyáltalán ide
télen. Még mindig azt gondolják, hogy nyáron itt a Balaton, de azon kívül minek idejönni? Ezért inkább
a városban maradnak – nem feltétlenül Budapesten, de többnyire mégis a fővárosban. Holott itt is el
lehet tölteni egy hétvégét, hiszen akkor is elvannak, amikor júniusban 10°C van, ami néha előfordult
az elmúlt években. Az is nyilvánvaló, hogy a kisgyerekes családok a gyerekek miatt nem jönnek el télen,
mert a gyerekekkel nem tudnak mit csinálni, program híján nehezen lehet nekik is vonzóvá tenni a
régiót a szezonon kívül. Azt gondolom, hogy a Balaton sosem lesz négy évszakos. A szezont ki lehet
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tolni október végéig, de novembertől februárig nagyjából mindenki túlélésre játszik. Télen mi is azért
vagyunk nyitva, hogy megtartsuk a munkaerőt, meg hogy ne unatkozzunk.
Horváth Csongor: Én ezt nem így látom. Az idei tél elég jól sikerült, mert befagyott a Balaton, volt miért
idejönni. Kiderült, hogy az emberekben megvan a hajlandóság, hogy eljöjjenek télen is. Azt kellene
települési, balatoni és régiós szinten megoldani, hogy legyen itt mit csinálni. Ez nem kizárólag a
vendéglátósok feladata, hiszen mi egy bizonyos szolgáltatást nyújtunk, azoknak, akik egyébként itt
töltik az idejüket. Olyan közös koncepció kell, ami túlmutat azon, hogy az idejövők nézzék a tavat. Nem
hiszem, hogy önjelölt vendéglátósoknak kellene ezt a hátán vinni, mert nem tudunk olyan tömeges
forgalmat bonyolítani. Az ember nem fog csak azért beülni a kocsiba december hetvenedikén a
vízszintesen szakadó hóban eljönni a Balatonhoz, hogy egyen valami jót.
A.: A Balaton körül valóban a Mindenszentek a fordulópont. Utána jön az adventi időszak, az nem a
Balatonról szól. Január-februárban a legnehezebb, ilyenkor csak a hétvégiházasokkal és a
gasztroturistákkal lehet valamennyire számolni.
GY.: Jó, de ahhoz viszont sokan vagyunk, hogy belőlük éljünk meg. Pénzt keresni nem lehet télen. Vagy
ti tudtok?
A.: Én nem.
Cs.: Én sem, de nekem elég az, hogy a munkaerőt megtartom.
A.: Pontosan. Télen az a cél, hogy a személyzetet, beszállítókat ki tudjam fizetni. Én még azt sem
bánom, ha a rezsit vagy a bérjellegű járulékokat bebukom. Ha a többi rendben van, én azt már
elfogadhatónak tartom.
CS.: Nekem sincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogy a Balaton egyszer négy évszakos lesz és
ugyanolyan forgalom lesz télen, mint nyáron. Azzal viszont mindenki kiegyezne szerintem, ha a téli
időszak nullszaldós, és cserébe kiszámítható az üzlet. Tehát marad a személyzet és van valamennyi
vendég.
Most sincs nagy tömeg…
GY.: Nincs, bizony. Július eleje van és alig vannak a strandokon. Az igazi nyár még nem kezdődött el,
pedig tavaly ilyenkor már benne voltunk a szezonban.
CS.: Ha valaki tudná, hogy ez mitől függ…
A.: Szerintem július első hétvégéje után beindul.
GY.: Lehet, de akkor a szezon szűk 5 hét… Húsvétkor vagy pünkösdkor jobban ment nálam az üzlet,
mint eddig bármelyik nyári napon.
A.: Az első tavaszi napok nagy tömegeket tudnak megmozgatni – a téli bezártság után az emberek
élvezik, hogy végre kiszabadulhatnak, süt a nap. Jól érzik magukat, alig várják, hogy költekezhessenek,
hiszen utoljára karácsonykor költöttek nagyobbat. Ez is fontos mozgatórugó.
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Milyen változásokra lenne szükség?
Cs.: Én a sarkalatos problémát a szálláshelyek hiányában látom. Zánka környékén legközelebb Füreden
és Badacsonyban van olyan szállás, ami egész télen működik. Sok helyen még a házakat sem fűtik be,
mert úgy érzik, nem éri meg nekik. Ha több szállás lenne, arra a vendéglátás is rá tudna kapcsolódni,
régiós szinten pedig ki kell kitalálni, hogy milyen tevékenységeket érdemes megvalósítani. Ha a
korcsolyázás ennyire népszerű, akkor legyen telente korcsolyapálya, vagy bármi, ami tetszik. Abban
egyetértek, hogy a gyerekesek télen nagyon kiesnek ebből a körből, mert gyerekkel sokkal nehezebb
itt programot csinálni.
[caption id="attachment_3198" align="aligncenter" width="800"] A Zománc Bisztrócska csapata. Fotó:
zománcbisztrocska.hu[/caption]
GY.: Szerintem meg az a baj, hogy nincs itt semmi attrakció, ami tömegeket tudna vonzani.
Hajdúszoboszlón a vendéglősök egész évben dübörögnek, mert ott van a hatalmas fürdő és aquapark.
Tavaly nyáron háromszor annyi vendéget küldtem el, mint amennyit le tudtam ültetni. Ha meg
háromszor akkora helyet nyitok, akkor mit csinálok télen?
CS.: Nem aquapark, hanem kulturális programok kellenének. Az kiszámíthatóbbá tenné a forgalmat is,
és ez mindenkinek jó lenne. Nincs itt színház, koncert telente. Mi mindannyian Budapestről költöztünk
ide, élvezzük ezt a vidéki idillt egy darabig, de az, hogy választék híján mindig ugyanabba a kocsmába
kell járni, ugyanazt hallgatni, az nem elég. A vendégeink ugyanígy vannak ezzel. Ha több kulturális
program lenne, akkor szívesen jönnének.
Kredenc Borbisztró
A balatonfüredi Kredenc Borbisztró családi vállalkozás, a tulajdonos házaspár, Dobai András és felesége
régi álma volt egy ilyen vállalkozás elindítása. 2010-ben Budapestről a Balaton partjára költöztek és
megnyitották a bisztrót. Azóta egész évben nyitva tartanak, a borokon és harapnivalókon kívül
koncertekkel várják a vendégeket. A bisztró felett panziót működtetnek, és szintén az övék a Hello
Tourist borterasz.
A.: Füred ebből a szempontból kicsit jobb helyzetben van, itt van mondjuk a Vaszary Villa, nagyon jó
kiállításokkal. A kultúrprogramok egyébként tényleg fontosak, főleg azért, hogy a város és a régió
pozícionálja magát a turisták között. Nem feltétlenül hoznak annyi pluszvendéget, de hosszútávon
formálják egy település, egy régió arculatát. Egy nemzetközi szintű komolyzenei koncert például
nagyon megmozgatná az embereket.
GY.: Az is jó lenne, ha a Budapestre érkező külföldieket idehoznák. Még nem divat, hogy az utazási
irodák Balatonra szervezzenek pár napot, pedig közel van, s a főváros mellett az országnak egy teljesen
más arcát is láthatnák.
A.: Szerintem az utazási irodák szervezte utak már idejétmúltak. Az emberek egyre inkább szeretik
maguk felfedezni a helyeket. Online jelenlét, trendi kommunikáció kell és érdekes, figyelemkeltő
kampányok, hogy egy-egy régiót vonzóvá tegyünk. Szerintem a Balaton nagyon jó úton halad efelé, de
tény, hogy egyelőre nagyrészt a nyári időszakra korlátozódik a forgalom. 5 évvel ezelőtt bolondnak
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néztek volna bennünket, ha arra panaszkodunk, hogy télen nincs elég vendég. Hát persze, hogy nincs
vendég – lett volna a válasz. Remélem, hogy 5 év múlva az lesz a válasz, hogy persze, hogy van vendég.
Korábban mindannyian a fővárosban foglalkoztatok vendéglátással, onnan jöttetek a Balatonhoz.
Hogyan fogadják az új helyeket az itt élők?
CS.: Évről-évre változik, tavaly még azt mondtam volna, hogy nem igazán örülnek az étteremnek, de
most már szerintem elfogadják.
GY.: Nem könnyű beilleszkedni. Mindannyiunknak elég jelentős mennyiségű helyi alapanyagra lenne
szüksége, de nagyon kevés van ilyenből. Balatoni bort árusítunk, és ugyanígy megvennénk a helyi
hústerméket, a zöldséget, a sajtot, de kevés helyi termelőt lehet találni, holott igény bőven lenne rá. A
másik probléma, hogy sokan nem is akarnak ide nagyobb forgalmat, pedig akkor a munkalehetőségből
is több lenne.
Zománc Bisztrócska
2016-ban, a régi kocsma helyén nyílt meg a vászolyi Zománc Bisztrócska Jónás György vezetésével. A
bisztró igazi magyaros, házias ételeket kínál, piros lábasban – semmi fine dining, csak egyszerű, de
minőségi fogások. Az első télen még nem voltak nyitva, idén vágnak bele az első egész éves
nyitvatartással.
A.: Nehéz az ő fejükkel gondolkodni, mert mi vendéglátósok nagyon máshogy működünk. Nyáron
beleőrülünk a munkába, télen beleőrülünk a semmibe. Azt azért nem mondanám, hogy az itt élőknek
nincs igénye a jóra, mert többek között belőlük élek, élünk. Azt is fel kell ismerni, hogy mindhárman
rétegigényeknek szólunk. Üzleti alapon működünk, próbálkozni kell, csinálni kell.
Miért érdemes csinálni?
A.: Mert jó, mert ezt szeretjük.
CS.: Született vendéglátósok vagyunk, akkor is szeretjük ezt csinálni, ha panaszkodunk.
Neked Főztem
2015-ben nyitott meg a zánkai Neked Főztem strandbüfé, majd egy évvel később gasztrokocsma
követte az elődöt. A tulajdonos házaspár, Horváth Orsolya és férje Csongor (egyben az étterem séfje)
szintén a fővárosból költöztek a Balatonhoz, hogy kicsit felpezsdítsék a balatoni strandgasztronómiát.
Egész évben nyitva vannak.
GY.: Jó itt. A személyes kapcsolatok fontosak az ember életében. Mi hárman nagyon összetartunk, a
Zománcban Hello Tourist söralátét van [szerk.: a Kredenc mellett, szintén Dobai András borterasza], ha
találok egy jó beszállítót, akkor elküldöm Csongorhoz, ha nincs az éttermében hely, akkor a vendéget
átküldi hozzám. Nem a bor miatt jövök a Kredencbe, mert máshol is megkapom ugyanezt. Az én
éttermembe is úgy járnak a vendégek, hogy engem, a barátaikat, az ismerős arcokat keresik. A
fővárosban bizonyos szempontból könnyebb lenne, mert ugyanennyi munkával kétszer ennyit
kereshetnénk, és lássuk be, vendéglátósként szeretjük számolni a pénzt. De mégis, ha most bárki
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garantálna egy helyet Budapesten, ahol én ugyanezt az éttermet vihetném, és nagyobb, fix forgalom
lenne, akkor sem kérnék belőle, mert szeretek itt lenni.
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„Nekem a Balaton örök szerelem” – beszélgetés
Kovács Emőke Balaton-kutatóval
Magyar tenger sorozat
SZERZŐ: Orbán Dorottya és Saffer Zsuzsanna
Miért nem úsztak a tóban elődeink? Honnan ered az északi és déli part „rivalizálása”? Hogyan látja
a mai Balatont egy történész? Kovács Emőkével, Balaton-kutatóval, a Régi idők Balatonja c. könyv
szerzőjével beszélgettünk.
Mikor és hogyan vált a Balaton üdülőhellyé?
A 19. század második harmadától beszélhetünk klasszikus balatoni fürdőkultúráról, az idegenforgalom
kezdete azonban jóval korábbra tehető. Balatonfüredre, Badacsonyba és Keszthelyre már a 19. század
első felében is sokan látogattak – ezek a települések azonban nem a Balaton miatt lettek népszerűek.
Keszthelyt például Festetics György mecénási tevékenysége tette kulturális és gazdasági központtá.
Balatonfüredre pedig a gyógyhatású savanyúvíz miatt jártak a kezdetben.
A 19. század elején Füreden nemcsak itták a gyógyvizet, hanem komplett kúrákat kínáltak – kicsit
hasonlóan a mostani wellness kezelésekhez. Füred mellett egyébként más gyógyvizekről is tudunk:
akkoriban még működött a zánkai Vér-kút, és természetesen Hévíz is, ahol a fellendülés szintén a
Festeticsekhez köthető. (A Festeticsek örökségéről szóló, tavaly nyári cikkünk itt olvasható.) Ezekbe a
gyógyfürdőkbe főként városiak jártak feltöltődni. A korabeli reklámok egyébként különösen az
ideggyenge asszonyoknak, és a gyomor- ill. bélpanaszosoknak ajánlották a kúrákat.
A történelem persze a régióra is rányomta a bélyegét. A ’48-as szabadságharc bukása miatt megtört a
fürdőkultúra fejlődése, ami csak a kiegyezés után indult igazán újra. Akkor jöttek létre az első
fürdőtelepek a nyugati típusú tengeri fürdőhelyek mintájára: fürdőházak épültek, fövenyes strandokat
alakítottak ki. Ez elég lassú folyamat volt, több fontosabb mérföldkővel. Az 1870-es évekig nem is
nagyon fürödtek a Balatonban. A Monarchia polgárai nem tudtak úszni, féltek a nagy vizektől. A 18.
század végén Mária Terézia még konkrétan meg is tiltotta a tóban való fürdőzést a Ratio
Educationisban. Hosszú időbe telt, mire megbarátkoztak a Balatonnal.
Azt se felejtsük el, hogy az Osztrák-Magyar Monarchiában több száz magaslati fürdőhely volt. Komoly
volt a verseny – a Balatonnak ki kellett alakítani a saját arculatát. Fontos állomás volt a déli, Pest-Budát
a tengerrel összekötő vasúti pálya megépítése is, ami a déli partot bekapcsolta a keringésbe.
A déli parti fürdőkultúra már a kezdetektől eltért az északi partitól. Rájöttek, hogy a déli part sokkal
alkalmasabb a fürdőzésre, főként a nagy sima partszakaszoknak köszönhetően – Siófokon például 17
km hosszú a part. A 19. század végére a déli parti településeken kialakultak a fürdőegyletek, a
fürdőtelepek, és szépen kezdetét vette a klasszikus balatoni idegenforgalom.
Ez nagy vonalakban az első szakasz története. Kialakult az egyes települések önálló arculata, kezdték
felismerni a saját erősségeiket és gyengeségeiket.
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Az északi és a déli part között mai napig él a rivalizálás. Ez honnan ered?
Egyrészt, a fürdőhelyek kialakítása már akkoriban is komoly üzleti befektetés volt. Akárki nem
hozhatott létre egy komplex fürdőtelepet – nagytőkések, arisztokraták rendelkeztek a kellő anyagi
forrásokkal. Ezzel együtt egyfajta brandet is kellett teremteni, melynek kézenfekvő eleme volt az északi
part „degradálása”. Ehhez vicces anekdoták is kapcsolódnak. Korabeli újságokban lehet olvasni a
„vendégmarasztaló viharokról”: Siófokra vonattal érkeztek a turisták és a rossz idő, a nagy viharok
miatt nem volt kedvük áthajózni az északi partra. De jól megfigyelhető a különféle szolgáltatások
színvonalában való versengés, a temérdek reklám megjelenése is.
Tovább szította a versengést, hogy a 20. század elejétől Siófok a vendégéjszakák számában maga mögé
utasította a korábbi éllovas Füredet. A két térség természeti adottságokban, gazdaságilag és
közigazgatásilag is nagyon különböző, vagyis történeti gyökerei is vannak a rivalizálásnak.
Én személy szerint nem erősíteném az ellentétet – somogyiként déli parti vagyok, de csak a két part
együttműködésében tudom elképzelni a Balaton-régiót.
Az elmúlt 150-200 évben rengeteg magyar művészt, írót, költőt, festőt ihletett meg a Balaton.
Hogyan kezdődött?
Azt hiszem, abban mindannyian egyetérthetünk – még azok is, akik nem annyira szeretik a Balatont –,
hogy ez a régió a művészek, képzőművészek és írók számára menedék, legyen szó alkotásról vagy
pihenésről. A 19. század második felében már minden lehetőség adott volt, hogy élvezni lehessen a
tavat: volt gőzhajó, infrastruktúra, jó éttermek és színvonalas szállások. Ekkor kezdtek nagy magyar
alkotók kötődni a tóhoz, például Jókai Mór Füredre költözött. Írásaiban – és itt nemcsak az
Aranyemberre gondolok, hanem a hírlap cikkeire – olyan őszintén, szeretettel írt a Balatonról, hogy
önkéntelenül is nagy propagandát csinált a tónak. Ennek hatására jelent meg az első művész-hullám,
szinte minden településnek volt egy-egy emblematikus alakja.
"(...) a Balaton-vidék egy bájos menyasszony, ki vőlegényére vár, minden ponton új bájait tárja fel;
mentül tovább nézzük, annál szebbnek látjuk, s bár nevessenek ki érte, én azt mondom, hogy az egész
táj mosolyog! (…) Ha gazda vagyok, a Tiszamellék rónájának adom az első rangot; ha politikus vagyok,
Erdélybe leszek szerelmes; de mint költő, a Balaton-vidéknek nyujtom a szépség almáját.”
(Jókai Mór: A magyarhon szépségei - A magyar Tempe völgy)
A nagy felfutás a két háború közti időszakra tehető. Karinthy Frigyes például Siófokra tette a bázisát.
Érdekes, hogy az egyes alkotók habitusa mennyire összefügg a település arculatával. Siófok már a két
háború között is a szórakozás, az éjszakázások színtere volt – nem sokban különbözött a mostanitól.
Karinthyék nagyon szerették ezt a nyüzsgő éjszakai életet. A legfontosabb kortárs írók – Rejtő Jenő,
Faludy György – mind megfordultak nála. Itt is halt meg 1938-ban. A húszas, harmincas években már
filmek is készültek a Balatonról. A filmvilág szereplői, rendezők, film- és színházi színészek is
megjelentek: korábban Bajor Gizi, majd Karády Katalin Balatonföldváron, Blaha Lujza pedig
Balatonfüreden nyaralt sokat.
1945 után, ahogy a magyar politikai élet és a kulturális atmoszféra megváltozott, a művészek tóhoz
való viszonyulása is átalakult. Akkor már ténylegesen menedéket jelentett számukra a környék. Illyés
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Gyula Tihanyban, Déry Tibor és Lipták Gábor Balatonfüreden alkotott sokat. Az emlékirataikból látjuk,
hogy egy „mini világot” teremtettek a Balatonnál. Ez részben persze csak a fejükben létezett, egyfajta
irodalmi játék volt. Ugyanakkor a korszak zárt politikai világából kilépő, elmenekülő, „itt nem érnek
utol, itt nem bántanak” jellege is volt a balatoni elvonulásnak.
Az írók mellett a képzőművészeknek is fontos hely volt a Balaton. A legtöbben talán Egry Józsefet
ismerik, aki Badacsonyhoz köthető, de Nyerges Pál, Vaszary János, Rippl-Rónai József, Szinyei Merse
Pál festészetét is érdemes megemlíteni. Nagyon kevés olyan magyar művész van, akinek nincsen
balatoni vonatkozású műve – ahhoz már nagyon közömbösnek kell lenni a Balatonnal. Bár például
Szinyei annyira nem kedvelte a Badacsonyt, hogy az egyik festményéről le is hagyta – állítólag nem
bírta a nagy, robosztus dolgokat.
Balatoniként mit gondol a tó körül néhány éve elindult változásokról, akár a turizmus, akár a
kulturális kínálat szempontjából?
Sok előrelépés történt – a rendszerváltozás óta a kultúra, a vendéglátás és a gasztronómia sokat
fejlődött a régióban. Viszont nagyon hiányzik a helyiek bevonása. Rengeteg a jó elképzelés, de ezek
előkészítésébe gyakran nem kapcsolják be a helyi közösségeket. Ezek a települések – akár a déli, akár
az északi parton – nagyon kicsik. Főleg, ha azt nézzük, hányan vannak az őslakosok, akik egész évben
ott élnek. Közös nevezőre kellene jutni velük, ami nem egyszerű.
Az is probléma, hogy a megyehatárok elválasztják a régiót, és ez megtöri az egységet. A két világháború
közti időszakban a Balatont a központi politikai irányítás egyben kezelte – annak ellenére, hogy a
megyehatárok és a közigazgatási egységek akkor is megvoltak. Erre jött létre a Balatoni Szövetség, ami
nagyon jó példa. Szerintem ma is ilyen szemléletre lenne szükség – én mindenképpen egységes
régióban gondolkodnék, még ha a megyerendszer meg is maradna. További kérdéseket, eltérő kezelési
módokat vet fel, hogy a régióban minden településnek egyedi arculata van – sokféle tájegység,
különböző történelmi hagyományokkal. Ezért nem szeretem akár Füredet Siófokhoz hasonlítani.
Semmiképpen nem a helyenként eltérő sajátosságokat kellene megszűntetni, de egyfajta balatoni
egységbe integrálni.
Ehhez azonban párbeszédre lenne szükség a települések között. A déli partot ismerem jobban – itt az
olyan alapvető dolgokban sincs nagy összekapcsolódás, mint a programok összehangolása, vagy a
közös problémák megoldása, persze akadnak pozitív kivételek. Másrészt, a térségi turisztikai társulások
és a helyi önkormányzatok között sem mindig van megfelelő együttműködés.
Mostanában többször felmerül az igény, hogy a Balatonnál érdemes lenne továbblépni a
strandkultúrán. A Balatoni Kör pl. a gasztronómiában szeretne más alternatívát kínálni. Mennyire
látja ezt járható útnak?
Jóban vagyok a Balatoni Kör tagjaival, nagyon tisztelem, amit csinálnak. A teljes kép ennél persze
árnyaltabb. Ők többségében az északi partot képviselik - bár a déli partról ott van Csapody Balázs a
Kistücsökkel, és több borászat is. Arrafelé több az étterem, a borászat, több olyan szabadidős lehetőség
van, ami nem kötődik a strandoláshoz. Semmi probléma nincs ezzel; megint a történeti
hagyományokra utalnék: az északi part eleve máshogy indult. A déli part adottságaival viszont, ha
akarjuk, sem tudjuk nem elsődlegessé tenni a strandkultúrát. Értem az irányvonalat, hogy a Balaton
legyen négyévszakos, és mellszélességgel támogatom. Azzal azonban mindenképp kiegészíteném,
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amik a déli parti települések igényei és azok javarészt a strandokhoz, fürdéshez, a gyerekesek,
családosok kikapcsolódásához kötődnek.
Siófokon és a déli parton a helyiek mit szólnak az évről-évre növekvő turistadömpinghez és az ezt
kiszolgálni vágyó újításokhoz?
Ismét a párbeszéd hiányához kanyarodnék vissza. Amikor Siófokra költöztem és intézményvezető
lettem (2010 és 2016 között), évekbe tellett, amíg a helyiek elfogadtak, holott somogyi születésű és
kötődésű vagyok. Érzékenyen kell a helyiekhez közelíteni. Én nem vagyok sem szociológus, sem
pszichológus, nem tudom mi a módja, de azt tudom, hogy nagyon sokat kell beszélgetni. Be kell
kapcsolódni a helyi kulturális, közösségi életbe, sok információt kell átadni - és ezt nem lehet csak
újságcikkekkel, nyilatkozatokkal letudni. Idő kell, amíg megtaláljuk a közös hangot – évekbe,
évtizedekbe is telhet, de ezt nem lehet megspórolni. Ahol elmaradt, nem tudom, utólag hogyan lehet
bepótolni. Azt gondolom, hogy az északi parton is joggal kapta egy-egy gasztroforradalmi
kezdeményezés a fennhéjázó címkét – még ha a szándék jó is volt, a párbeszéd hiánya visszaütött.
Kovács Emőke történész, Balaton-kutató. Közel húsz esztendeje foglalkozik a Balaton történeti
hagyományaival, kultúrtörténetével. Történettudományból doktorált 2008-ban, az ELTE BTK-n. Több
szakmunkája közül három monográfia foglalkozik a Balaton 19. és 20. századi történetével. A 2016ban jelent meg Régi Balaton című műve, ez a 19. századi Balaton történetébe nyújt bepillantást. 2013ban kiadott A régi idők Balatonja című kötete 2014-ben Fitz-díjat kapott. 2010-től öt esztendeig a
siófoki BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház igazgatója volt. Alapítója és szereplője az Ábránd és
költészet című zenés, irodalmi, Balatonról szóló művészeti estnek. 2016 óta a Gulág Emlékév szakmai
vezetőjeként dolgozik. 2017. augusztusában szakmai tevékenységéért Magyar Arany Érdemkereszttel
tüntették ki.
Sok a jó, fiatalos kezdeményezés és a külföldi minta a konfliktusos helyzetek oldására. Azonban a mai
napig ránk nyomja a bélyegét a hetvenes-nyolcvanas évek kádári idegenforgalma, vendéglátásbeli
hozzáállása és az többi kártékony hozománya. Mit csináljunk a lángossütő büfékkel? Mit kezdjünk
azzal, hogy a lángos meg a lángossütő büfé a balatoni brand részei? Nem lehet őket kitörölni, amikor
a Balcsi Original is azt nyomja a pólóra – attól függetlenül, hogy ez nyilván egy fricska is egyben. Nekem
meggyőződésem, hogy maradjon is a része. Az más kérdés, hogy az olajat nem évente kellene csak
cserélni…
Milyen lesz a Balaton 10 év múlva?
Ha abból indulunk ki, hogy az utóbbi tíz évben nagyon sok területen történt előrelépés, akkor bízhatunk
benne, hogy tovább fog fejlődni. De sok még a tisztázatlan kérdés. Nagy szükség van egy egységes
Balaton-politika kialakítására, ami valós eredményeket hoz. A régió komoly kormányzati támogatást
kap, ennek többsége infrastruktúra-fejlesztésre megy. Ugyanakkor alapvető dolgok hiányoznak még a
Balatonnál. Mondok apróságokat: a strandokon a vízbe vezető lépcsők és az öltözők rendbehozatalára
nagyon nagy szükség lenne, különösen a szabad strandokon. Egyes helyeken a partszakaszok még
mindig rossz állapotban vannak, és a bringakörút kapcsán is sok kérdés maradt, rosszak az utak, kevés
a szemetes, nincsenek padok, stb. Ezek apróságoknak tűnhetnek, de szerintem a legfontosabbak.
Erősíteni kellene a balatoni vízi sportokat is: kajak, kenu, vitorlázás, evezés, úszás, vízilabda. Akárcsak
a Sió-csatorna Balatonhoz kapcsolódó, megyéket és országokat összekötő szerepét – legyen szó
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sportról vagy turizmusról. A Balaton körül ki lehetne alakítani egy nagyobb kulturális hálózatot. Ehhez
jó alapot nyújtanak a meglévő helyi kezdeményezések, fesztiválok (pl. a Nagyon Balaton) – a Kultkikötő
csodálatos példa arra, miként lehet egy nyaralóhelyen magas kultúrát teremteni, Füred és Tihany
kulturális kínálata is kiemelkedő. Ezek jó irányvonalak, valahogy a közös lenyomatukat kellene a
Balaton mellett megvalósítani.
Erősíteném a nemzetközi kapcsolatokat is, más európai és Európán kívüli nagy tavakkal, akár kulturális,
gazdasági, idegenforgalmi téren. S itt most nem a formális látogatásokra gondolok, hanem egy
produktív együttműködésre.
Milyen az Ön Balatonja?
Kaposváron születtem, lényegében a Balatonnál nőttem fel. Nekem ez az örök szerelem.
Szenvedélyesen viszonyulok a tóhoz, amit történészként és Balaton-kutatóként sokszor nehéz
félretenni. Csak szeretettel tudok erről a régióról beszélni, ezért néha a megnyilvánulásaim az
érzelmeimmel is ütköznek. Ezt nagyon sokáig igyekeztem titkolni, vagy legalábbis kordában tartani, de
idővel, ahogy egyre többet olvastam művészektől, borászoktól, vagy más itt élőktől, láttam, akit
megérint ez a varázslatos vidék, mind így érez. Úgyhogy már nem titkolom a tóval kapcsolatos
érzelmeimet és minden – akár kritikus – megnyilvánulásomban benne van az „érted haragszom, nem
ellened” felfogás. Szeretem és aggódom érte!
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A boldogtalan iskolára nem vevő senki
Iskola sorozat
Szerző: Szepesi Balázs
Miért rossz a hangulatunk ha az iskolákra gondolunk és mit kellene tenni, hogy ez megváltozzon?
Tegnap reggel újra tumultus volt az iskolák körüli utakon, több százezer család időbeosztása felett vette
át a hatalmat az iskolacsengő. Reggel tanévnyitó: zászló be, himnusz, versek, igazgatói beszéd, kórus,
szózat, zászló ki. Szépen sütött a nap, vidámak voltak a kipihent diákarcok, aztán megkezdődött a
tanítás. A mondatok, hangulatok, színek az élet szokásos rendje szerint működtek. Egy dolog lepett
meg: az igazgató Boldog tanévet kívánt.
Ez így szokott lenni? Én úgy emlékeztem, az igazgatók „sikeres”, „dolgos és eredményes”, „tartalmas
de azért vidám” tanévet szoktak kívánni. A tanévtől teljesítményt, erőfeszítést szokás várni, nem valami
jóleső érzést.
Idővel rájöttem, milyen sok igazsága van a beszédnek. A diákoknak, a szüleiknek, a tanároknak az iskola
nem a jövőre való készülés, hanem a jelen. Felmérőkkel, kirándulásokkal tarkított rutinszerűen
szervezett napok sora. Így is úgy is írjuk majd este a házit, otthon felejtjük majd a tisztasági csomagot,
sikerülni fog a táncbemutató. Mindenki teszi majd a dolgát, ahogy szokta. Vége lesz majd nyárra a
tanévnek, azaz sikeres lesz. Dolog, eredmény, tartalom és „de azért vidámság is” lesz majd elég. Az
pedig manapság tényleg sokadlagos, hogy eközben hogyan érezzük magunkat.
Ennek az egyik fő oka, hogy az iskolától rosszul illik érezni magunkat. Szegény gyereket túlterhelik,
szigorú keretek között és folyamatos stressz alatt tartja őket a „rendszer”. A szülők aggódva figyelik,
mit ront el az iskola, illetve ők mit rontanak el az iskolai elvárásoknak való megfelelési versenyben.
Bútort szerelnek, szakkörök között rohangálnak, fülelik a pletykákat. A tanárokat agyonnyomják a túlzó
elvárások, a bürokrácia, az érthetetlen változások és az elismerés hiánya. Egymás mellett csakazértis a
széllel szemben küzdjük át magunkat az iskolaév hónapjain.
Lehet, lehetne ehhez máshogyan is hozzáállni. Elsőre furcsa és nehéz, de próbáljunk meg elgondolkozni
rajta.
Oda csak az jár, akinek kötelező
A bárgyúan hangzó „boldog tanév”, a patetikusan cukrozottnak tűnő „jó iskola” gondolatkísérlete nem
csak azért fontos, hogy mentálisan könnyebb legyen a június közepéig vissza lévő kilenc és fél hónap.
Nélkülözhetetlen koncepciók ahhoz is, hogy érezhető pozitív változást érjünk el az iskolák világában.
A boldogtalan iskolára nem vevő senki. Oda csak az jár, akinek kötelező. Ott az dolgozik, aki megváltani
akar, vagy már ott ragadt. Arra csak annyi pénzt ad bárki, amennyi az összeomlás és a lázadás
elkerüléséhez szükséges.
Azonban a magyar iskoláról nehéz és veszélyes pozitívan beszélni, szigorúan kötelező a kritikai
megközelítés: valami jót mondani magában, „a sok rossz mellett végre egy fénysugár” körítés nélkül
szemenszedett propaganda.
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Mindez részben érthető. A magyar oktatási rendszert az elmúlt évtized keményen megtépte, pedig a
válság előtti napsütés időszakában is sok nehézséggel küzdött ez a világ. Mielőtt rátérnénk a pozitív
gondolkozás lehetőségeire, maradjunk egy picit a szokásos mederben és röviden tekintsük át, mi is az,
ami erősen lefelé húzta és húzza az iskolákat.

A magyar iskola viszontagságai
Öt olyan komoly és viszonylag ritkán említett tényezőt vázolunk fel, amit kívülről ütött nagyot az iskolák
világán
1. Csökkenő gyerekszám – Az általános iskolába járó gyerekek száma az elmúlt 30 évben majdnem
felére esett. (2016: 741 ezer, 1986: 1342 ezer) Évente körülbelül két százalékkal csökkent az általános
iskolások száma. Ez folyamatos és fájdalmas visszaesés. Vetítsük egy iskolára ezeket a számokat. Ha
egy gyerek egy 600 fős intézményben kezdett elsősként, akkor 510 diáktársa volt nyolcadikban a
ballagásakor – azaz két évente eggyel kevesebb osztály volt az iskolában. A gyerekszám csökkenése
miatt állandóan az volt a kérdés, mikor hol indítsanak kevesebb osztályt, melyik iskolákat zárják be
vagy vonják össze. Harminc éve tart a tánc, ahol időnként kihúznak egy széket.
2. A rendszerváltás idealizmusának bukása – A rendszerváltás utáni Magyarország megalkotóinak
alapeszméje volt az önkormányzatiság, az önállóság. Minden település gazdája lett saját iskoláinak,
minden iskola megkapta a szabadságot és a felelősséget, hogy saját útján járjon. Ez a szép –akkoriban
komoly konszenzust élvező - álom azonban megbukott. Hosszú és alapos vitákat érdemel majd, hogy
ebben mennyire ludas a kádári örökség, mennyire az alapítók idealizmusa és mennyire az első szabad
évtizedek opportunizmusa. Hatalmas különbségek alakultak ki az önkormányzatok gazdasági,
igazgatási kapacitásai között. Településeken belül és települések között is megnőtt az iskolák közötti
eltérés – mind eredményekben, mind a diákok társadalmi hátterében, mind az iskolák
működőképességében.
3. A társadalom és a településszerkezet feszültségeinek gócpontjában – Magyarország térben és
társalmában heterogén országgá vált. Elszakadtak egymástól a dolgos és a munka nélküli vidékek
(térképes áttekintésünk itt található), kialakultak a gyarapodó és elnéptelenedő részei az országnak
(részletek itt). Az emberek egy részének élete teljesen beolvadt az európai körfogásba: vállalkozó vagy
jól fizető állásban dolgozik, ugyanazt eszi, hallgatja, hordja, mint a hasonló státuszú emberek bármelyik
európai országban, gyerekeit külföldre küldi (legalább tanulni). Sokan komoly munkával élnek egy picit
jobban, amikor prosperál a gazdaság és küzdenek a felszínen maradásért, amikor válság van. Kis autó,
kis lakás, nagy hitel, sok meló. Az országban élők több mint negyede pedig szegény vagy nagyon
szegény lett - a kényelmes középosztálybeli létből nézve nem is nagyon értjük, hogyan élnek. Ezt a
folyamatot az iskolarendszer úgy követte le, ahogy egy csökkenő gyerekszámú, szabadjára engedett
oktatási rendszer lekövetheti: darabokra szakadt. Lettek elitiskolák, proli iskolák és szegényiskolák.
4. A valóság és a szabályok elszakadtak egymástól – A szülők és az iskolák praktikusan reagáltak a világ
alakulására, de ezt folyamatosan le kellett papírozni. A mindenkori oktatásirányítás tiszteletreméltó
szakmai elvek szerint akarta fejleszteni az iskolákat, annak adott fejlesztési pénzt, aki behódolt ezeknek
az elveknek. Fékezni próbálta az iskolák közötti különbségeket, azért azokat informálissá kellett tenni,
alapítványba kellett bújtatni. A valóságot és annak következményeit nehezen fogadták az oktatásról
gondolkozók, a „mindenkinek ugyanaz jár” gondolatát a közbeszédben sem merte komolyan
megkérdőjelezni senki. Így az állam mézes madzaggal, korbáccsal próbálta a gazdasági, társadalmi
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folyamatokat megállítani. Azok azonban nem álltak meg, így a valós és a papírok szerinti működés
egyre jobban szétvált egymástól.
5. A válság – A magyar iskola világának válsága már 10 éve egyértelmű volt. Mind a kormány, mind a
köztársasági elnök fontosnak látta, hogy programot dolgoztasson ki a helyzet értelmezésére és
kezelésére. Komoly és elhivatott szakértői összefogással megszületett a Zöld Könyv és a Szárny és
Teher. És akkor jött a válság és szinte mindent elsöpört. A történet egyik része, hogy kisebb bevételek
mellett több adósságot kellett törlesztenie az országnak, ami komoly áldozatokkal járt – ez fájdalmas,
de legalább lassan vége a hét szűk esztendőnek. Jóval nehezebben megoldható problémákkal járt, hogy
a köznevelésért felelős önkormányzati rendszer pénzügyileg összeomlott, szanálni kellett. Az állam úgy
vette át az iskolákat, mint bank a bedőlt vállalkozók szállodáit.
Az iskolákkal kapcsolatos bajaink nagyrészt az elmúlt évtizedek folyamatainak következményei. Nem
az iskolai szegregáció a társadalmi polarizálódás oka, hanem fordítva, a széttartó társadalmi
folyamatokhoz formálódott az oktatási rendszer. A szülők és az iskolák cizellált informális
együttműködése nem az életszerű szabályok kijátszása, hanem sokszor a szabályok akarják kijátszani
az életszerűséget. Nem az iskola került válságba, hanem a válság került be az iskolába.
Az, hogy mindezek ellenére a magyar oktatási rendszer teljesítménye a nemzetközi mérések szerint
egy-két százalékot romlott, az inkább eredmény, mint kudarc.

Forrás: OECD

Mindez nem jelenti azt, hogy nem lehet rontani vagy javítani az oktatás helyzetén. A fagy és az aszály
nem mentik fel a gazdát, hogy metsszen és kapáljon. Sőt, minél viszontagságosabb az időjárás, annál
több múlik a paraszt tudásán: tudja mikor, hova, mit szabad ültetni, milyen baj várható és az ellen
hogyan védekezzen.
Az a fontos, hogy a köznevelésnek a környezeti hatások ismeretében, azokat tisztelve kell
meghatároznia saját tennivalóit, kitűzni céljait.
Pozitív szellem a palackban
A továbblépéshez az egyes iskoláknak és az oktatási rendszer egészének két területen kell eredményt
elérnie. Az egyik, hogy javítson saját teljesítményén: ugyanannyi erőforrásból többet, jobbat tudjon
kihozni. Másrészt több erőforrást vonzzon magához: Tehetséges embereket nyerjen meg tanárnak,
több szülői segítséget, tanulói odaadást stimuláljon, több költségvetési forrást vagy más támogatást
szerezzen.
E két cél sikeres teljesítésének egyik fő tényezője ugyanaz: a pozitív szellemiség. Kézzelfogható, hogy
ez különbözteti meg a sikeres iskolákat a sikertelenektől Magyarországon. A kiemelkedő teljesítményű
iskolák hátterét vizsgáló cikkünk az integráló és ambíciózus vezető és az motivált, együttműködő tanári
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kar fontosságára mutatott rá. Egy másik, a kedvezőtlenebb társadalmi hátterű gyerekeket tanító
iskolákat elemző írásunk azt tárta fel, hogy a hátrányok ellenére sok iskola nem kerül az alulteljesítők
közé, mert elkötelezett a tantestület. Ezeken a helyeken egyértelmű mi a cél, kinek mi a dolga.
Kevesebb a vita, több az együttműködés, több energia jut a gyerekekre. Mindezt a környezet is
megérzi: jönnek az iskolát fontosnak tartó családok gyerekei, az ambíciózusabb pedagógusok.
Mindenki többet és szívesebben tesz bele, boldogabb lesz a tanév.
Ha ez egyes iskolákban működik, hogyan működhetne a köznevelés egészére nézve? Mi segíthetne
abban, hogy elégedettek legyünk oktatási rendszerünkkel?
Az első kiindulópont az, hogy ezt most nem tudjuk. Nincs közös válaszunk arra, milyen is a jó magyar
köznevelés. Finnország nem mi vagyunk, a klebensbergi modell saját idejében volt korszerű. A
különböző értékrendű modellek az azok értékeivel azonosuló családok számára működnek, az
iskolarendszer egészével kapcsolatos elvárások sokszínűek és ellentmondásosak.
A másik kiindulópont, hogy a jó magyar iskola ügye nem szakmai kérdés. A jó híd megtervezése
elsősorban műszaki feladat, a jó lakásé nem. Az hogy a hídtól mit várunk, az egyértelmű: át akarunk
menni rajta. A lakáson nem csak biztonságosan áthaladunk, hanem ott élünk. Az a jó, ha a mi
elvárásainkhoz igazodnak a terek és nem mi igazodunk a tervező térrel kapcsolatos elképzeléseihez.
Ezért az oktatásügy igazi szakértőinek művészete abban rejlik, hogy felszínre hozzák, értelmezhető
keretbe rendezik az iskolával kapcsolatos elképzeléseket, és a rendelkezésre álló keretekhez illeszkedő
megoldást tudjanak ezek alapján prezentálni.
A harmadik kiindulópont, hogy a jobb köznevelés stratégiája nem egy ágazat stratégiája és nem
politikai stratégia. A kormánynak vagy egy politikai erőnek nem ágazati elképzelései vannak, hanem az
ágazatokkal kapcsolatos elképzelései. Azon a szemüvegen keresztül néznek, hogy a céljaik eléréséhez
hogyan és mi járulhat hozzá az iskola világában. Számukra nem cél a jobb iskola, hanem valamilyen cél
eszköze. Ez így van rendjén, ez a dolguk. A jobb iskola az oktatással nap mint nap foglalkozó vagy az
ahhoz erősen kapcsolódó emberek, szervezetek ügye. Egy ilyen stratégiát szülői és pedagógus
szervezkedések, szakértők és műhelyek kusza hálózata formálhat ki és hozhat működésbe. A politika
figyelme (akár támogatása akár oppozíciója) már a siker jele, azt mutatja, hogy a stratégiából
kibontakozó elképzelések hatni kezdenek.
Hogyan boldoguljunk?
Egy meg nem oldott, kaotikus feladattal állunk szemben, ehhez érdemes igazítani a megoldás
stratégiáját. Ehhez a stratégiához a következő elveket javasoljuk.
Kezdeményezések, kísérletek kellenek.
Ha valaminek nincs meg az üdvözítő megoldása, keresni kell. Ennek egyik formája, hogy az egyes
iskolák, tankerületek különböző dolgokat próbálnak ki. Ehhez hagyni, sőt bátorítani kell a
kezdeményezőkészséget. A bátorítás legjobb formája a sikeres innovációk elismerése, elterjedésük
támogatása. A másik formája a jól megszervezett kísérleti projekt. Ebben az esetben fontos, hogy a
kísérlet sikere nem a kipróbált módszer megfelelősége, hanem az, hogy megtudjuk, működik-e vagy
sem, és ha igen, akkor mitől. Ez egyrészt szigorú módszertani követelményeket támaszt (erről lásd
cikkünket itt), másrészt a kísérlet eredményeivel kapcsolatos doktrinerség kiküszöbölésére van
szükség. Még egy fontos dolog: a próbálkozás, a kísérletbe való bekapcsolódás elkötelezettséget
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igényel. Nem minden iskola akar kísérletezni, nem minden szülő veszi szívesen, ha a gyereke nem jól
bevált keretek között tanul. Érthető, ha valaki nem újragondolva szeretné enni a gulyást.
Lássuk a magyar iskola erősségeit és építsünk rájuk.
Az elemző anyagok között böngészve nehéz olyat találni, ami megfogalmazná, mi az, ami jó az oktatási
rendszerben. Nekem nem sikerült. A tanárokkal, oktatáspolitikusokkal, oktatási szakértőkkel folytatott
beszélgetések alapján öt fő pozitívum látszik körvonalazódni.







Lehetőség sikeres intézmények, intézményi modellek kialakítására és ez alapján sikeres
intézmények működése.(Ennek lehetőségeiről és korlátairól szól az itt elérhető cikkünk.)
A középosztály egy részében erős a tudás alapú érvényesülés eszméje, és komoly energiát
szánnak arra, hogy segítsék gyermekük és iskolájuk érvényesülését. (Erről hosszabban írtunk
egy évvel ezelőtt.)
Gazdag és jól elemezhető adatok állnak rendelkezésre az iskolák diákjainak kompetenciáiról az
Országos Kompetencia Mérés keretében.
Jól működik, nemzetközileg is kiemelkedő teljesítményre képes elitgimnáziumi hálózat.
A magyar köznevelés hagyományai komolyak, vitái élénkek, érdekérvényesítő képessége és
hivatástudata erős.

Úgy tűnik, hogy ami nem erős kivétel, hanem rendszerszerű pozitívum, az az elkötelezett szülőkre és a
jó képességű gyerekekre építő elit képzés. Ez a magyar középosztály egy fontos és erősen védett
vívmánya. A régi hagyományok mellett arra épül ez a rendszer, hogy Magyarországon a felső
középosztály komoly jövedelemmel, vagyonnal nem rendelkezik, ezért a nemzetközi viszonylatban is
értékes magas szintű tudás az, amit gyereke számára elérhetővé tehet.
A lista kezdetleges, érdemes lenne szisztematikus munkával javítani, pótolni. A másolható modellek,
imponáló sikerek azok, amelyek inspirációt adhatnak a többi intézmények vagy a köznevelési rendszer
egészének.
Fogadjuk el a közösségi forrásokért folytatott verseny szabályait és játsszunk jól ezen a meccsen.
Hiába erős az értelmiségi konszenzus, hogy növelni kell az oktatásra szánt forrásokat, az egyes
szektorok költségvetési támogatását leginkább társadalmi, gazdasági és intézményi befolyásuk
határozza meg. A kiterjedt önkormányzati rendszer idején az iskolavezetők fontos települési szereplők
voltak, sikeresen nyerték meg a helyhatóságok támogatását – ott ahol volt erre pénz.
A köznevelés országos lobbiereje nem olyan erős. Ennek több oka is van, most csak néhány fontosat
említenék:
a. Az oktatás legfőbb költsége és forrástöbblet igénye a tanári bérekhez kapcsolódik, nincs egy
koncentrált szereplő, akinek ereje és motivációja lenne az egyéni érdekek hatásos összefogására és
közös képviseletére.
b. Magyarországon az államnak szállító iparágak (pld. építőipar, informatika) kevésbé a potenciális
megrendelést generáló ágazatokkal szövetkeznek, inkább direkt lobbiznak – ebben nagy szerepe van
abban, hogy a fejlesztéseket az ágazatoktól elkülönülten működő uniós források finanszírozzák.
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c. A szektor sok meghatározó szereplője erős ideológiai vegyértékekkel rendelkezik, az ágazati
identitást inkább írja felül az értékrendi kötődés, mint például az egészségügyben vagy a
közlekedésben.
d. Az esetleges forrásbővülés hatása közvetetten időben nagy késleltetéssel jelentkezik, akkor sem
látványosan. Emiatt a források teljesítményjavító hatása a mindenkori kormány számára nehezen
nyomon követhető és nehezen kommunikálható.
e. A köznevelés hagyományosan problémás terület, komoly belső törésvonalakkal, ideológiai
feszültségekkel. Emiatt a terület támogatása nehezen fordítható át látványos, egyértelmű sikerré.
Ezek a tényezők nem kőbe vésettek: átgondolt lépésekkel a köznevelés sokat javíthatna az állami
forrásokért folyó versenyben meglévő pozícióján. Ehhez erősebb ágazaton belüli kohézióra van
szükség.
Megvalósítható és társadalmi, gazdasági hozadékukban egyértelmű javaslatokra lenne szükség.
A köznevelés területén a konkrét, a szakmai körökön kívül nem is érthető témák (pld. továbbképzés,
teljesítménymérés, pénzügyi ismeretek bővítése), illetve a szimbolikus társadalmi ügyek (elsősorban
az esélyegyenlőség növelése) vannak előtérben. A szakkérdések kevés embert hoznak lázba, ezért
nehéz mögéjük komoly és stabil támogató hátteret kiépíteni.
Az esélyegyenlőség ügye pedig azért haladhat csak nehezen előre, mert a rossz társadalmi
helyzetűeket még senkinek sem sikerült aktív támogatóként felsorakoztatni egy az ő gyerekeik
oktatását javítani akaró elképzelés mögé. Az oktatásra érzékeny középosztály pedig óvatosan figyeli az
ilyen javaslatokat, mert azok gyakran az ő rovásukra szeretnék javítani a szegényebbek helyzetét. El
kellene hitetni, hogy a jobb iskolába járó középosztály itthon maradó tagjai fognak több adót, több
őrző-védőt fizetni, ha a szegények közül sokan nem tanulnak meg írni és olvasni. Ez nehéz, de nem
lehetetlen – csak valahogy ki kell abból lépni, hogy osztálykonfliktust generálunk az iskola körül.
Az általánosan érthető, mégis kellően egyértelmű kezdeményezések működhetnek sikeresen. Ilyen az
Arany János program, a Sulinet, a mindennapos testnevelés. Ezekben az esetekben érthető, kiknek szól
az intézkedés, mi a fókusza és az üzenete. Így a döntéshozó számára értelmezhető, hogy milyen
eredmények érhetőek el, megéri-e az adott ügyért konfliktusokat, kockázatot vállalnia, többet
költenie.
Közeg kell: higgadt viták, fórumok, elképzelések, több az iskoláról szóló beszéd.
Könnyebb a hasonlóan gondolkozókkal együttműködni, kockázatmentes akciókhoz csatlakozni, a valós
vagy potenciális veszteségek ellen tiltakozni. Azonban ezzel csak megtartani, csiszolgatni lehet azt, ami
már megvan. Ha ennél több az ambíció vitatkozni kell, kezdeményezni.
Érdemes azon dolgozni, hogy az iskola a mindennapok fontos beszédtémájává nőné ki magát. Egy olyan
témává, amiről bárkivel kellemesen, tartalmasan lehetne beszélgetni. Megfelelési kényszer és
tilalomfák nélkül. Ha két gyerekes találkozik, úgyis előbb utóbb ennél a témánál lyukadnak ki és
ragadnak le hosszú időre. Csak most panaszkodunk és a dzsungelharchoz cserélünk tippeket – ezen
kellene változtatni.
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Boldog Tanévet!
A fentiekből lassan kialakulhat az az eszmeiség, ami elmondja, milyen a jó iskola. A különböző
iskolaképek, az oktatási rendszerrel kapcsolatos elvárások lassan egységes rendszerbe kerülhetnek.
Kialakulhat az a légkör, ami inspirációt ad a jobbításhoz szükséges változtatásokhoz. Idővel
megteremtődhet az a nyugalom, ami lassan felszámolja az iskolához kötődő rossz érzéseket a szülőben,
a tanárban.
Lassan kellemes és megbízható hellyé válhat az iskola a fejekben – nem csak a miénk, mert mi pont
szerencsések vagyunk, hanem általában, mint intézmény. Szülőként stabil, és nyugalmat sugárzó
szövetségesként gondolunk majd rá. A tanároknak jó lesz ott dolgozni. A népszerűségre vágyó
közszereplők és szponzorok keresik a támogatható kezdeményezéseket. Talán még a gyerekek is
szeretni fogják.
Akkor már nem lesz meglepő, ha az évnyitón boldog tanévet kívánnak.
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„Nekem a Balaton adomány” – interjú Csite Andrással
Magyar tenger sorozat
Szerző: Saffer Zsuzsanna
„Amikor a Balaton jövőjéről gondolkodom, mindig a teljes, minőségi élet iránti vágy hajt.”
Beszélgetés Csite Andrással, a Balatonnál élők társadalmáról, gazdaságáról és arról, hogyan lehet a
tó környéke Budapest és Győr mellett az ország fejlődésének motorja.
Milyen az Ön Balatonja?
Nekem a Balaton a hazatérést, a lelassulást, a látványban való megmerülés pillanatait jelenti, a
teremtett világ gyönyörűségének megtapasztalását. Vannak zugaim a Balatonnál, amiket különösen
kedvelek, s gyakran megfordulok, mert az itt megtapasztaltak szenvedélyként húzzák vissza az embert.
Nekem ez a világ szakrális és hétköznapi terekkel van teli. Noha a Balaton életében nagyon jelentős
szerepe van a turizmusnak, de nem szabad elfelejteni, hogy negyedmillió embernek ez a térség a
lakóhelye, az otthona. Nekem az élet természetes tere a Balaton, a nyári szezont és az ezzel járó
növekvő zsúfoltságot pedig nehezen élem meg. Azt szoktam mondani, hogy szeptember 1-től május
31-ig enyém a Balaton, s van két-három hónap, amikor osztoznom kell az idelátogató vendégekkel,
nyaralótulajdonosokkal.
Melyek a meghatározó társadalmi trendek a Balatonnál?
A ’70-es és ’80-as években a turizmus és a hozzá kapcsolódó kereskedelem, illetve a mindennapos
interakció a külföldiekkel nagyobb szabadságot, nagyobb jólétet biztosított a Balaton körül, mint az
ország más részein. Ez a sok szempontból „aranykornak” tartott időszak erősen beleivódott a
balatoniak emlékezetébe, szemléletmódjába. Azóta a térség nagy része fokozatos országon belüli
pozícióvesztést él meg, s a főváros és kisebb mértékben az észak- nyugati határterületek gazdasági
teljesítménye elhúzott az ország többi részétől.
Csite András közgazdász, a gazdaságtörténet egyetemi doktora, a szociológia doktora (PhD). A HÉTFA
Kutatóintézet és Elemző Központ alapítója és ügyvezetője. Keszthelyen járt gimnáziumba, az egyetemet
követően, 1994-2004 között az MTA Politikai Tudományok Intézetében dolgozott tudományos
munkatársként. 2004 óta Gyenesdiáson él, nős, három leánygyermek édesapja.
Néhány éve viszont új, ezzel a süllyedéssel szembeható társadalmi folyamatok indultak be: a
nagyvárosi, főként budapesti felső-középosztály kezdi felfedezni a Balatont, legalábbis bizonyos
pontjait. Elsőként a Káli medencét, majd Tihany és Füred környékét, a Balaton-felvidék keleti részeit.
A jómódú budapestiek ingatlantulajdonosként, hétvégi és szezonbeli turistaként új fogyasztási,
térhasználati mintákat jelenítenek meg, s új, korábban kevéssé ismert szolgáltatások iránt támasztanak
keresletet. Ugyanakkor ez folyamat azt is magával hozza, hogy az új balatoni felső-középosztály egyre
látványosabban akarja befolyásolni a térség arculatát, a balatoni világ alakulását. Amit persze a helyi
élet szereplői gyakran nehezen viselnek – nem mindenki akarja fővárosban épp trendinek számító
elgondolások szerint újraszervezni a települések vagy a saját életét.

73

Összkép magazin karácsonyi cikkválogatás

Számos elemében a száz évvel ezelőttihez hasonló feszültségek jelennek meg a térségben, amikor a
fürdőkultúra megjelenése a Balatonhoz vonzotta a nagyvárosi középosztályt. A nyaralótulajdonosok és
az őslakosok közti feszültség is innentől datálható. Az újonnan megjelent városiak vetették fel a
Balaton-régió, az önigazgatási egység gondolatát, ugyanakkor annak akadályát is jelentették. Hisz úgy
akartak nagy változásokat elérni, hogy annak irányát elsősorban ne a helyiek szabják meg, hanem a
nyaralótulajdonosok, a turisztikai befektetők, a teret ideiglenesen vagy szezonálisan használók.
Balatoniként mit gondol a tó körül néhány éve elindult változásokról, civil kezdeményezésekről?
A térségi identitás erősségét jelzi, hogy milyen sok embert inspirál a Balaton jövőjéről,
versenyképességéről való gondolkodás. Az országban térségi szinten sehol máshol nincsenek jelen
ezek a régió társadalmát, arculatát, tájhasználatát alakítani akaró törekvések – a legtöbb helyen csak
települési szinten jelennek meg. Ezt nagyon meg kell becsülni.
De a Balaton térsége ma sem rendelkezik semmiféle közös irányítási, cselekvési rendszerrel,
önigazgatási jogosítványokkal. Ami e tekintetben elindult, például a turisztikai egyesületek
önszerveződése, a mai turisztikai irányítás felszámolásra ítélte - rövidlátó és helytelen módon. Nekem
balatoniként nagyon kevés lehetőségem van arra, hogy a közös balatoni ügyeket befolyásoljam, mert
egyetlen olyan választott testület sincs, ami a Balaton térségének egészére kiterjedő jogosítványokkal
rendelkezne. Ez a térség valahogy mindig a centrum közvetlen alárendeltje maradt. Úgy is lehet
mondani, hogy bár a tónak, a térségnek nincs szárazföldi központja, a székhelyét Budapestnek hívják.
A Balaton centralizált irányítási rendszerével az a baj, hogy bármilyen bölcs és innovatív is legyen a
szabályalkotó, a térség természeti, társadalmi és gazdasági rendszere túlzottan bonyolult a minden
körülményre kellően kiterjedő döntésekhez. Ráadásul a Balatonnál a térségi identitás működik, az
önszerveződésnek van ereje, de ez hiányzó önkormányzási rendszer nélkül mégsem tud valós
társadalomszervező erővé válni. A Balaton megújítására törekvő társadalmi mozgalmak, mint a
Balatoni Kör, jobbára csak a nyilvánosságban tudnak megjelenni, vagy a budapesti döntéshozók
befolyásolására tehetnek kísérletet. De mindenképpen megmaradnak a civil aktivitás szintjén.
A térségben megjelenő nagyvállalkozói csoportok, középosztályi térhasználók pedig egyre
határozottabban akarják befolyásolni a balatoni fejlesztések világát. Nem látok olyan tendenciát, ami
a közeljövőben megállíthatná ezt a folyamatot, s a jövőben valószínűleg tovább erősödik a Balaton
Budapesttől való függése.
Milyen a Balaton vállalkozói ökoszisztémája?
A Balaton vállalkozói világa jellemzően családi jellegű. Az elmúlt évtizedek turizmusvezérelt
gyarapodása, építkezése során jelentős üzleti tulajdonok, vállalkozások nőttek fel, számos család
hosszú évtizedek kitartó munkájával közepes méretű üzleti vagyonra tett szert. A turizmus, a
kapcsolódó szolgáltatások ma is lehetőséget teremtenek arra, hogy a vállalkozó szellemű ember saját
üzletet indítson. Azt hiszem, a Balaton továbbra is a vállalkozás szabadságának világa.
Új jelenség a munkaerőhiány, ami várhatóan tartós kihívás lesz, s hosszútávon is válaszokat kell erre
adni. A szezonálisan bevethető munkatársak hiánya a családi vállalkozás értékét, a család gazdasági
szerepét növeli. Kinek-kinek nagyobb hangsúlyt kell helyezni arra a kérdésre, hogyan tud egy
vállalkozás vonzó életpályát kínálni a fiatal generációknak. A vállalkozóknak jobban oda kell figyelni a
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családtagok igényeire, nagyobb tekintettel kell lenni a generációk közti különbözőségekre, ezek
vonatkozásában tudatosabban kell szervezni az üzletet. Nagyon bízom benne, hogy a térség
társadalma, a vállalkozó családok világa a saját megerősödésére tudja fordítani ezeket a folyamatokat.
Milyen a Balaton jövőképe?
Szeretném, ha belátható időn belül eljuthatnánk oda, hogy a térségben élő emberek a mainál
lényegesen nagyobb befolyással bírjanak a Balatonnal kapcsolatos döntésekre. Valós beleszólás nélkül
adózni is nehezebb…
Szeretném, ha a Balaton jövőjéről úgy gondolkodnánk, mindig a teljes, minőségi élet feltételeit
biztosítani tudó térségről, ahol az élet fő szervezőerejét az egészség, a nyugalom, az együttműködés,
az egyensúly, az alkalmazkodóképesség és a magas színvonal képviseli. Jó minőségű
közszolgáltatásokra van szükségünk, meg elérhető és fenntartható módon használható természeti
környezetre. Legyen ez olyan térség, ahova jó családot alapítani, ahol jó gyereket nevelni és
megöregedni; és senkinek se forduljon meg a fejében, hogy innen el kell költözni, sőt: legyen ez olyan
térség, ahova vissza lehet jönni, ahol jó letelepedni.
A klímaváltozás és az Mediterrán térségben tapasztalható válság felértékeli a Balaton turisztikai
vonzerejét. A készülő fejlesztések az idegenforgalom befogadóképességének növelését szolgálják, ám
látni kell azt is, hogy a közszolgáltatások és főleg a társadalom eltartó- és elviselőképessége korlátot
szab a turizmus bővülésének. Meggyőződésem, hogy új egyensúlyt kell teremteni az állandó és az
ideiglenes térhasználat között, vagyis úgy egyensúlyt kell kialakítani a tartósan itt élők valamint az ide
látogatók táj- és szolgáltatáshasználatában.
A térség gazdaságában erősítenünk kell a soklábonállást, a diverzifikációt: s olyan rendszert kell
kialakítani, ami sokkal több magas hozzáadott értékű tevékenységet hoz és valósít meg itt, ezáltal új,
vonzó bérezésű munkahelyeket teremtve. Ezzel a Balaton-régió az európai nagyvárosokkal is
versenyezni tudó térséggé alakulhat.
Magyarország számára ugyanis stratégiai jelentőségű, hogy legyenek olyan térségeink, melyek európai
szinten is versenyképes életminőséget és gazdasági lehetőségeket kínálnak. Csak alkotási, gyarapodási
és kibontakozási lehetőséget kínáló helyekkel és térségekkel tudjuk itthon tartani a fiataljainkat, a
magasan képzett embereket. Magyarországon mintha Budapest mellett Győr és környéke, valamint a
Balaton indult volna meg a versenyképes térséggé fejlődés útján.
A Balatonnál most fontos lenne megtalálnunk és meghonosítanunk azokat a gazdasági
tevékenységeket, melyek kellően nagy hozzáadott értéket tudnak termelni, a régióban tudják tartani
és vonzani a tehetségeket. Az is fontos lenne gondolkodnunk, hogy térségi kormányzási eszközökkel
miként lehet a régiót ilyen ágazatok befogadására alkalmas üzleti ökoszisztémává alakítani.
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Veszprém pályázik az "Európa Kulturális Fővárosa 2023" cím elnyerésére. A megyeszékhely pályázata
térségi összefogással készül, Veszprém a Bakony-Balaton térség bevonásával fogalmaz meg kulturális,
társadalmi és gazdasági fejlesztési terveket. Ezáltal a térség egységes turisztikai desztinációként jelenik
meg.
Az Európa Kulturális Fővárosa címet az Európai Unió ítéli oda egy évre a tagállamok városainak. A címet
2023-ban Magyarország és Nagy-Britannia egy-egy városa töltheti be. Veszprém versenytársai között
található Debrecen, Eger, Szombathely, Győr, Székesfehérvár és Gödöllő.
Ha Veszprém és vele együtt a Balaton kapná lehetőséget az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím
viselésére, ez a kreatívipar és a kultúragazdaság területén adhatna lehetőséget ilyen tevékenységek
meghonosodására. Meggyőződésem és mostani tapasztalatom, hogy már egy-egy ilyen nagy
vállalkozás tervezése is mozgósítani tudja közösségeinket, felszabadítja a teremtés energiáit.
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A mohácsi vereségről – másképpen
Tudósok sorozat
SZERZŐ: Benkő Tibor
A gazdaságtörténet kutatása a legnagyobb hatású történelmi eseményeket is új megvilágításba
helyezheti. Ezt bizonyítja C. Tóth Norbert tanulmánya, amely a Magyar Királyság 1522. évi
költségvetésének rekonstruálásával bizonyítja: a mohácsi vereséget nem a gyengekezű Jagelló
királyok vagy a széthúzó magyar elit, hanem az Oszmán Birodalom hatalmas túlereje okozta.
1526. augusztus 29-én a mohácsi csatában a Tomori Pál vezette magyar sereg teljes vereséget
szenvedett az oszmán erőktől. II. Lajos király mellett a magyar főurak nagy része odaveszett, a törökök
akadálytalanul folytathatták az utukat Buda irányába. Az ország központját 1541-ben foglalták el, az
ország három részre szakadt, a háborús állapotok 150 évig állandósultak.
Mohács okai között a hagyományos magyar történetírás fontos tényezőként azonosítja a királyi
hatalom gyengeségéből fakadó belső viszályokat is. Eszerint a Mátyást követő II. Jagelló Ulászló, és a
trónon utána következő fia, a még lényegében gyerekként megkoronázott II. Lajos gyenge kezű
uralkodásának köszönhető, hogy a nemesség, a parasztok és a mezővárosok helyzete is egyre
rosszabbá vált. A közvélekedés szerint a csökkenő bevételek és az ország vezetőiben megingott bizalom
lehetetlenné tették a megfelelő előkészületek megtételéhez szükséges adók behajtását; az ország
lényegében védtelenül várta az oszmán seregeket.
Ezt a képet kérdőjelezi meg C. Tóth Norbert tanulmánya, amely a Magyar Királyság 1522-es
költségvetésének rekonstruálására tesz minden korábbinál átfogóbb kísérletet. A cikk eddig
feldolgozatlan forrásokat is felhasználva bizonyítja, hogy az állam az Oszmán Birodalom fullasztó
közelsége ellenére sem működött kevésbé hatékonyan, mint a megelőző évtizedekben.
A Weisz Boglárka irányításával működő „Lendület” Középkori Magyar Gazdaságtörténet Kutatócsoport
2015 és 2020 között kap támogatást a Magyar Tudományos Akadémia Lendület Fiatal Kutatói Program
keretében. A magyar gazdaság mozgatórugói a középkorban című kutatási projekt két nagyobb
területet ölel fel. A gazdasági élet egyik lefontosabb szereplője a királyi hatalom volt. A projekt ezért
vizsgálja az uralkodók bevételeit, a pénzverés rendszerét, a pénzügyigazgatás intézményrendszerét és
az uralkodók gazdasági intézkedéseit. A kutatás másik iránya a királyságot az európai gazdasági
vérkeringésbe csatlakoztató városok szerepének vizsgálata. Ezen belül a fókusz arra kerül, hogy a városi
adminisztráció és az infrastruktúra hogyan alakította a polgárok gazdasági tevékenységét és külső
gazdasági kapcsolatait. C. Tóth Norbert A Magyar Királyság 1522. évi költségvetése című tanulmánya
a kutatócsoport munkájának első eredményeit bemutató, Pénz, posztó, piac című tavalyi kötetben
jelent meg.
Így működött a korabeli NAV
A munka az egyforintos rendkívüli hadiadó 1522-es beszedésén keresztül kínál bepillantást az Oszmán
Birodalom ellen hadakozó Magyar Királyság működésébe és gazdasági helyzetébe. Az adószedés
alapját az 1521-es Erzsébet-napi országgyűlés határozata jelentette, amely 75 dénár (100 dénár = 1
forint) rendkívüli adót vetett ki a nemeseken kívül mindenkire. Ehhez adódott még hozzá a portánként
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fizetendő 25 dénáros kamarahaszna (vagy füstadó), így együttesen az 1522-es adószedés során a cél
portánként 1 forint beszedése volt. A városok a kincstár képviselőjével történő alkudozás után rájuk
kivetett adót – kiváltságaiknak köszönhetően – egy összegben fizethették meg.
Az adószedés irányítója Thurzó Elek frissen kinevezett királyi kincstartó volt. Az ő kézbesítési könyve
alapján rekonstruálható az adószedés rendszere és annak szereplői. A szokásoktól eltérően Thurzó
munkáját az országgyűlés által megválasztott négy országos kincstartó segítette – a törvény alapján
két-két báró és nemes: Kanizsai László és Esegvári Ferenc a Dunától nyugatra, Ráskai Gáspár és Verbőci
István a Dunától keletre. Ezt a korábban nem alkalmazott megoldást a nemesség kényszerítette ki.
Elvesztették a türelmüket a török fenyegetés miatt kirótt újabb és újabb rendkívüli adók miatt, és
szerepet követeltek maguknak a bevételek és kiadások felügyeletében. A kincstartók megyénként két
embert – általában a megyei közéletben ismert nemeseket, „jóravaló és tisztességes” embereket –
bíztak meg az adó kirovásával és beszedésével. Összesen 52 megyében szedtek adót – a folyamatos
török előrenyomulás hatását jól mutatja, hogy az öt legdélebbi megyében a hatalmas pusztítások miatt
ekkor már meg sem kísérelték az adó behajtását.
Az adószedők a befizetett összegről nyugtát adtak az adózónak, az összegyűlt összeget pedig
bemutatták a megyei hatóság előtt. Thurzó Elek királyi kincstartóhoz a pénz negyede
került, háromnegyedének őrzését és elköltését a nemeseket képviselő országos kincstartók
felügyelték. Valószínűleg erre az intézményi reformra is szükség volt ahhoz, hogy a szorongatott
helyzetben is sikerült a korábbihoz hasonló mértékű bevételhez jutni.
A fennmaradt iratokból látszik, hogy az adóbeszedés és kifizetés adminisztrációja kifinomult
rendszerben történt, készült megyei, személyenkénti és tematikus áttekintés is. A kincstartóknak az
általuk adminisztrált összegekről számadást kellett tenniük, amelyet a király és a rendek által közösen
kinevezett ellenőrök felügyeltek.
Nem teljesített rosszabbul az ország
Az egyforintos adóból beszedett összeg nagyságát a viszonylag sok fennmaradt forrás ellenére sem
lehet pontosan meghatározni; erre a tanulmány a kiadások áttekintésén keresztül tesz kísérletet. A
kiadások egy részéről rendelkezésre állnak pontos feljegyzések, másik részük jól becsülhető a korábbi
évek tételeiből következtetve.
A beszedett pénz háromnegyede az országos kincstartókhoz került, akik az országgyűlés határozata
értelmében az ország védelmét finanszírozták. Ez magában foglalta a személyes járandóságokat – a
kapitányok és a zsoldosok fizetését – valamint a végvárak megerősítésének jelentős költségeit. A déli
határszakaszon 10 ezer végvári vitéz zsoldja 224 ezer forintot tett ki, és legalább 100 ezer forintos
kiadás volt a várak megerősítése is. A beszedett pénz maradék része, Thurzó Elek királyi kincstartóhoz
került – az udvar ebből 131 ezer forintot költött.
A bevételi oldalon a rendkívüli, egyforintos adóból minimum 160 ezer forint származott, míg a rendes
királyi jövedelmekből 281 ezer forint. A becsült bevételeket és kiadásokat összevetve az látszik, hogy
a költségvetés 1522-ben körülbelül 15 ezer forintos hiánnyal zárhatott. Ez a gyakorlatban azt
jelenthette, az országos kapitányokat vagy a saját bandériumokat kiállító nemeseket (zászlósurakat)
birtokadományokkal vagy a jövőbeli fizetés ígéretével kompenzálták. Békésebb időkben ez nem
jelentett feltétlenül gondot, de a török fenyegetés árnyékában már a védekezőképesség rovására
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ment. A beszedett adók nagysága azonban még így is jelentősen felülmúlta a korábban becsült
mennyiséget, és valószínűleg nem volt nagyságrendileg kevesebb a Mátyás uralkodása idején
beszedettnél. Ennek nagyságát – C. Tóth Norbert elmondása szerint – eredeti források hiányában, az
egykorú jelentésekre támaszkodva sokáig túlbecsültek a történészek.

Forrás: C. Tóth Norbert (2016): A Magyar Királyság 1522. évi költségvetése. In.: Weisz Boglárka (ed.): Pénz,
posztó, piac. Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról.

A törökök három Mohácsot is megvívhattak volna
Láthatjuk, hogy a Magyar Királyság néhány évvel a tragikus vereség előtt is működő állam
volt. Nagyságrendileg annyi adót szedett be, mint a korábban fénykorként értelmezett időkben,
Mátyás uralkodása idején. Ha ez így volt, felmerül a kérdés: honnan ered ez az egyoldalú negatív
megítélés – és ami még fontosabb: miért nem volt esély 1526-ban?
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C. Tóth Norbert szerint a válasz egyszerű: a törökök hatalmas fölényben voltak a gazdasági tartalékok
és az embermennyiség tekintetében is – ahogy fogalmazott: „három Mohácsot is megvívhattak volna”.
Nehéz pontos számításokat tenni, de az Oszmán Birodalom bevételei óvatosan számolva is legalább
négyszer-ötször nagyobbak voltak, mint a Magyar Királyságé – mondja a történész. A birodalom,
melynek a 16. század elején része volt a mai Egyiptom, Szíria, a Fekete-tenger teljes térsége és a Balkán,
hatalmas tartalékokkal rendelkezett. Az újabb és újabb hódítások könnyen hadra fogható emberek
tömegeit biztosították, a területek egy része pedig a nagyobb hadiértékkel bíró harcosok fizetségéül
szolgálhatott. Legalább ennyire fontos volt az utánpótlás kérdése is: a sereg élelmezése a nagy területi
kiterjedésnek és a kitűnően szervezett hadtáprendszernek köszönhetően egész évben biztosított volt.
A Magyar Királyság ezzel szemben teljesen kimerült az állandó készültségben. Azt követően, hogy 1512
során a törökök az első végvárvonal három magyar várát elfoglalták, szinte folyamatosan jelentős
létszámú sereg volt a végeken. Az ő élelmezésüket és fizetésüket a nemesek számára különösen
feszültté tette, hogy látszólag nem csináltak sok mindent, „csak” felkészülten várták az esetleges
támadásokat és betörési kísérleteket. Az állandó készültség, és nem az ország vezetőinek
felkészületlensége és korruptsága magyarázza azt, hogy az 1520-as évekre a köznemesség jelentős
része elvesztette a hitét a török feltartóztatásának realitásában, ezzel párhuzamosan az elitben is. C.
Tóth Norbert szerint ezért amikor 1526-ban végül hadba indultak, sokan már annak ellenére is túl
akartak esni az összecsapáson, hogy tudták: nem fognak hazatérni.
A csatavesztés magyarázatát évszázadokig a 16. századi történetírói értékelések határozták meg,
számukra pedig a szomorú realitások – mint az ellenség túlereje – elfogadásánál könnyebb volt a
bűnbakok keresése. Így szembe lehetett állítani a vélt, Mátyáshoz kötődő aranykort a korrupt, rossz
képességű és külföldről érkezett Jagellók uralkodásával. Ez a kép lényegében a 20. század második
feléig meghatározó volt, ekkor jelentek meg az első olyan történészek, akik a történetírói források
mellett eredeti dokumentumokra támaszkodva próbálták feltárni a múlt eseményeit – mondja C. Tóth
Norbert.
A Jagellókról kialakult kép árnyalásával párhuzamosan kiderült az is, hogy Mátyás állítólagos
gazdagságát az egykorú követi jelentéseken túl más nem támasztja alá, ők pedig nem láthatták, hogy
a pompázatos udvar mögött valójában milyen gazdasági erő állt. II. Lajos uralkodása idején ezzel
szemben az állt a magyar udvar érdekében, hogy helyzetét még a valóságosnál is sötétebbnek mutassa
a külföldi szemek előtt – hiszen csak így reménykedhetett a nyugati hatalmak támogatásában. Bár
ígéretekből nem volt hiány, Franciaország jó török kapcsolatai, valamint a magyar és a német rendek
közötti bizalmatlanság miatt jelentős segítséget csak a Szentszéktől kapott a Magyar Királyság.
Nándorfehérvár eleste után VI. Adorján és VII. Kelemen pápa is jelentős anyagi támogatást biztosított
az országnak, a végeken részben pápai pénzből fizetett katonák harcoltak.
Az erőviszonyokat azonban a szórványos, de nem elhanyagolható mértékű támogatások sem
befolyásolhatták érdemben. C. Tóth Norbert munkája bizonyítja, hogy az ország vezetése a
köznemesség bevonásával – a rendi kincstartói intézmény révén – el tudta érni a korábbi, békésebb
évekhez hasonló mennyiségű adó beszedését.
Nem igazak tehát azok a korábban elterjedt nézetek, hogy a mohácsi katasztrófához a Jagelló
uralkodók rossz döntései vagy az elit tisztességtelensége vezetett. A szomorú igazság ezzel szemben
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az, hogy az ereje teljében lévő Oszmán Birodalommal szemben – jelentős külföldi támogatás hiányában
– nem volt esélye Magyarországnak, és valószínűleg már 30 évvel korábban sem lett volna.
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Térképen: A területi tőke Magyarországon
Térképen sorozat
SZERZŐ: Hobot Péter Bence
Hazánk járásainak fejlettségét és helyzetét a területi tőkével mérhetjük, ami nem elégszik meg a
pénzben jól kiszámolható adatok vizsgálatával. A területi tőke a járások anyagi adottságai mellett a
megfoghatatlan gazdagságot: a kultúra erejét és a társadalmi energiákat is figyelembe veszi. Az
eredményekből jól látszik, hogy hazánkban Budapest és a megyei jogú városok kiemelkedően jó
helyzetben vannak, de akadnak meglepő eredmények is ebben a mintázatban. Az Összkép térképei
friss és pontos képet adnak arról, hogy milyen helyzetben vannak ma a magyarországi járások és
települések.
A legjobb helyzetben a következő térségek vannak: a megyei jogú városok, Budapest, az ország
északnyugati része; a hagyományos vidéki központok, mint Gyula, Körmend vagy Jászberény, valamint
a Balaton környéke és néhány nagyváros agglomerációja például Székesfehérvár, Pécs és a főváros
körüli területek. Ezek a térségek alkotják Magyarország legvirágzóbb világát.
Az északkeleti területeken, az Ormánság délnyugati részén és Fejér megye déli részeiben találkozunk a
legnehezebb körülményekkel. Ők a lemaradók - ezeknek a térségeknek a kilátásai is rosszak.
Materiális jellemzőket vizsgálva a főváros környéke és az ország északnyugati része van a legjobb
helyzetben. A humán tényezőket vizsgálva kiegyenlítettebb a térkép, a megyeszékhelyek szerepe a
meghatározó.

Adatforrás: Oláh-Szabó-Tóth (szerk.) 2017: A területi tőke és magyarországi dimenziói
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Honnan tudjuk ezt? A terülteti tőke számítások összegzik az 2011 és 2015 közötti időszakra a járások
adatait – járásonként 156 adatot. A területi tőke egyszerre fejezi ki a térségek gazdagságát és kilátásait.
A megközelítés a járások olyan adottságait is figyelembe veszi, amelyekre a térségek jövőbeli
prosperitása épülhet.
Lássuk a részleteket, hogyan alakulnak a magyar járások helyzetének pénzben jól mérhető jellemzői,
illetve a jólét nehezen megfogható alkotóelemei. Ha a szélsőségek érdeklik, a cikk végén olvashat az
ország legjobb és legrosszabb helyzetben lévő tíz százalékáról.
Fehér foltok az ország közepén
Meglepőnek tűnhet, hogy Fejér megye déli része és a kunszentmiklósi járás a legrosszabb helyzetűek
kategóriájában található. Hasonlóan, Gyál környéke is rosszabb helyzetben van, mint azt váruk volna
egy Budapest agglomerációjába tartozó járás esetében.
Az elemzés mélysége okozza a szokatlan eredményeket. A területi tőke kutatás keretében szakértők
Magyarország minden településére tizennégy értéket mértek ki, melyek összesen 77 indikátort
sűrítettek magukba. Ez az egyik legösszetettebb területi, gazdasági kutatás Magyarország térségeiről.
Az új megközelítés új eredményeket szül: felszínre hoz olyan lappangó hiányosságokat, melyektől eddig
eltekintettünk, ugyanakkor rámutat addig nem ismert erősségekre is.
Vannak pozitív meglepetések. A térkép szerint nagyon erős adottságokkal bíró régió a Dél-Alföld keleti
része, főleg Békéscsaba és környéke. A Zemplén térsége pedig kiemelkedik a klasszikusan
elmaradottnak gondolt Észak-Kelet-magyarországi térségből. Hasonlóan meglepő, hogy a legjobb
helyzetben lévő térségek közé sorolhatjuk a jászberényi, a gyöngyösi és a Dunántúlon lévő tabi járást
is.
Térképeinket A területi tőke és magyarországi dimenziói című kutatásból és a kutatást összegző
könyvből (Oláh-Szabó-Tóth (szerk.) 2017: A területi tőke és magyarországi dimenziói) készítettük. A
kutatók rengeteg mutatót használtak fel, hogy képet alkothassanak Magyarország térségeiről. A KSH
és a TEIR adatbázisainak szűrésével kiválasztották a legfontosabbakat, melyeket összesítve
számszerűsítették a magyar járások területi tőkéjét.
A kötetet Oláh Miklós szociológus, a Balatoni Integrációs Nonprofit Kft. kutatásvezetője, Tóth Balázs
István, közgazdász a Soproni Egyetem adjunktusa és Szabó Pál geográfus, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem docense szerkesztette. A kutatásban részt vett még Fodor-Kun Eszter geográfus,
Horváth Áron közgazdász, Sápi Zoltán geográfus, Farkas Máté geográfus, Kabai Gergely néprajz- és
társadalomkutató. Így összesen tizenegy szociológus, közgazdász és geográfus dolgozott azon, hogy a
lehető legpontosabban mérjék fel hazánk térségeinek helyzetét és lehetőségeit. A könyvről
összefoglalót olvashat ITT és ITT.
A területi tőke fogalma egységesen kezeli, mennyire sikerült egy térségnek felhalmoznia az ember
számára értékes tényezőket, illetve azt, hogy mennyire lesz képes a térség a jövőben prosperálni. Ahol
régóta tart és erőteljes a tőke felhalmozódása, ott az életszínvonal növekszik, a lehetőségek spektruma
kitágul.
Két csoportra bonthatjuk a területi tőkét: materiális és immateriális tényezőkre. Hibát követnénk el, ha
csak a materiális tényezők alapján mérnénk fel egy terület helyzetét, mert a termelésen, a
jövedelmeken és infrastrukturális fejlettségen kívül sok más tényező is befolyásolja a területek által

83

Összkép magazin karácsonyi cikkválogatás

biztosított életkörülményeket és lehetőségeket. Ez motiválta a csapatot a kutatásban is: „a gazdasági,
társadalmi egyenlőtlenségek materiális mutatókkal történő megjelenítésétől […] gyakran a laikus
tapasztalatok is eltérnek”- áll a kötet borítóján.
A kötet célja, hogy az eredményekhez vezető utat is bemutassa. A területiség vizsgálatának
módszertana nagy szakmai kihívást jelent. A kötetet lektorálta Németh Nándor, szakmai lektora Csite
András volt. Összesen 156 indikátor vizsgálata után 77-et sűrítettek össze 14 faktorban, majd hazánk
minden településére kiszámolták a faktorok értékeit. A faktorértékek aggregátuma adta a végső
eredményeket, amiket a fenti térképen láthatunk.
A pénzben jól kifejezhető, anyagi javak összességét olyan adottságokkal mérték, amelyeket a gazdasági
elemzések szoktak figyelembe venni. Ezek például a jövedelmek, a foglalkoztatottság, az épített
környezet, az intézményi ellátottság, az infrastruktúra, a természeti környezet, a szolgáltatások, a
szabadidős lehetőségek és a vállalkozások jellemzői.
Külön vizsgálták a nehezebben megragadható, de a települések helyzetét erősen befolyásoló
társadalmi, demográfiai és kulturális tények összességét. Ezt a következő tényezők állapotának
feltérképezésével tették mérhetővé: képzettség, internethasználat, népességváltozás, öregedés,
vándorlás, helyi politika, felsőfokú oktatás, színházak, kultúra, eltartottság, közoktatás és
közegészségügy.

Az indikátorokról - forrás: Oláh-Szabó-Tóth (szerk.) 2017: A területi tőke és magyarországi dimenziói

Anyagi szempontból az északnyugati területek valóban jól állnak
A fenti összegzett eredményből csak a gazdasági, az infrastrukturális és az intézményellátottsági
jellemzőket vizsgálva az látszik, hogy kiemelkedően jó helyzetben vannak az északnyugati járások, a
Balaton környéke és Budapest. Az Észak-Alföld, Bácska déli része és Baranya déli járásai viszont nehéz
helyzetben találják magukat.
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Adatforrás: Oláh-Szabó-Tóth (szerk.) 2017: A területi tőke és magyarországi dimenziói

Meglepő, hogy az ország második legnagyobb városa, Debrecen és járása is a legnehezebb helyzetű
járások között van, valamint az ország közepén lévő Martonvásári és Ráckevei járás is a környezeténél
gyengébb eredményekkel rendelkezik, hiába Budapest közelsége.
Pozitív meglepetés a Zemplén, Szatmár vidéke, a Balassagyarmati, a Komlói és a Jászberényi járás. Ezek
a területek a „legjobb helyzetű” és a „közepesnél jobb helyzetű” kategóriákba kerültek.
Közgazdász szemmel az északnyugati területekre tolódik el az ország súlypontja, azonban a kép sokat
változik, ha a kulturális, társadalmi dimenziókat is figyelembe vesszük.
Humán szempontból nem dől fel a térkép
Kiegyensúlyozottabb képet kapunk az ország járásainak gazdagságáról, ha a humán tényezőket
vizsgáljuk. A képzettségi, szociális és kulturális tényezők alapján keleten és nyugaton is találunk jó
helyzetben lévő területeket és elmaradottabb térségeket egyaránt.
Az ország élvonalában a fővárost és agglomerációját, a megyei jogú városokat, a Balaton vidékét és a
Dél-Alföld egyes térségeit találjuk. A legrosszabb helyzetű járásokat az ország északi és keleti
határvidéke, valamint az Észak-Alföld mellett a Kis-Alföld déli részén, a Mezőségben és Dél-Somogyban
találjuk.
Sok a meglepetés azon a térképen, mely a képzettséget, internet használatot, népességváltozást,
öregedést, vándorlást, helyi politikát, felsőfokú oktatást, színházakat, kultúrát, képzettséget, oktatás
és az egészségügy állapotát méri.
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Ebben tekintetben kedvező helyzetben vannak a Táti, a Velencei, a Gyöngyösi, a Szarvasi, a Mezőtúri,
a Jászberényi járások. A Zemplén és a Hajdúság ugyancsak jobb képet mutat, mint a környezete. A
Debreceni járás nagyon érdekes abból a szempontból, hogy itt a legnagyobb a különbség a területi
tőke pénzben jól mérhető és a humán tényezőket összesítő elemei között. Az első szempontból a
legnehezebb helyzetű kategóriában, a második alapján a legjobbak között van a második legnagyobb
magyarországi város környéke.
A területi tőke alapján felállított toplista és a legrosszabb helyzetűek
Végezetül nézzük, mit mutat az Összkép térképe arról, melyek az ország legjobb és legrosszabb
helyzetű térségei a területi tőke szempontjából.

Adatforrás: Oláh-Szabó-Tóth (szerk.) 2017: A területi tőke és magyarországi dimenziói

A legjobb helyzetben lévő járások: Budapest, Pécsi, Egri, Szegedi, Székesfehérvári, Szombathelyi, Győri,
Tatai, Zalaegerszegi, Veszprémi, Debreceni, Budakeszi, Dunaújvárosi, Balatonfüredi, Soproni,
Békéscsabai, Dunakeszi és a Szentendrei járás.
A legnehezebb helyzetben lévő járások: Hajdúhadházi, Nyíradonyi, Cigándi, Ibrányi, Kemecsei,
Kunhegyesi, Mezőcsáti, Derecskei, Balmazújvárosi, Baktalórántházi, Szikszói, Nyírbátori, Encsi, Hevesi,
Nagykállói, Püspökladányi és a Mátészalkai járás.
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Alulfizetve - miért nem keresünk többet, mint a német
bérek negyede?
Makroszemmel sorozat
SZERZŐ: Pálinkás Ervin
Örvendetesen emelkednek a magyar bérek, a magyar bruttó átlagbér lassan eléri a német és a
francia bruttó minimálbér 65 százalékát. Utoljára 2007-ben volt a magyar átlagbér a francia
minimálbér értékének 60 százaléka felett (akkor még nem volt hivatalos német minimálbér, de
amióta van, 2015-től, lényegében a franciával azonos). Azonban a német átlagbérhez az idei masszív
béremelkedéssel sem tudunk közeledni. A magyar átlagbér stabilan a német negyede-ötöde. Egész
Közép-Európára igazak a fenti számok - vajon mi indokolja a régiós munkavállalók drasztikus
alulfizetettségét?
A bérek vásárlóereje
Egy drágább környéken ugyanaz a jövedelem kevesebbet ér. A vásárlóerő-paritáson számított
jövedelem az árszínvonal különbségének kiszűrésével teszi összehasonlíthatóvá az egyes országok
átlagos jövedelmeit. A magyar bérek vásárlóerő-paritáson számított értéke azért magasabb európai
összevetésben, mint az abszolút értéke, mert nálunk az árak az uniós átlag háromnegyedét teszik ki.

Béreink a minimálbér függvényében. Forrás: Eurostat
A jövedelmek árkülönbségeket kiszűrő összehasonlítása azonban csalóka lehet. Ha egy országban
minden pont kétszer annyi - a bérek is meg az árak is - mint a másikban, akkor elméletileg a két ország
vásárlóerőt tekintve egyenlő, mindkét országban a bér azonos százalékát lehet megtakarítani.
Csakhogy a drágább országban abszolút értékét tekintve dupla annyit lehet félretenni, mint az olcsóbb
országban. Emiatt megéri elmenni a drágább országba és ott megkeresni a hazai lakásra, gyerekre,
nyugdíjra valót – hiszen otthon dupla annyit ér majd a megtakarított pénz.
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Emellett mindenki a magasabb árszínvonalú országba akarja exportálni a termékeit, hiszen ott többet
fizetnek érte. Ez a drágább országokban magasabb életminőséghez vezet, hiszen ide koncentrálódnak
a jobb minőségű áruk és szolgáltatások.
A bérek (és árak) abszolút szintje tehát önmagában is fontos kérdés. Ez az egyik legfontosabb oka
annak, hogy Magyarország (és más régióbeli országok) munkavállalói külföldre mennek dolgozni.
Nem azért van, mert elmaradottak, lusták és buták vagyunk
Sokan a jövedelmek elmaradását azzal magyarázzák, hogy ez a régió infrastrukturálisan, szervezeti
kultúrában, szabályozási környezetben messze elmarad Nyugat-Európától csakúgy, mint a vállalatok
hatékonyságában, illetve az egyéni képességekben és képzettségben. Azaz azért keresünk kevesebbet,
mert nem vagyunk elég jók, nem vagyunk elég versenyképesek.
Ez azonban vitatható. Az európai piacokon az áruk, az emberek és a szolgáltatások szabadon
mozoghatnak. Gazdaságunk nagy része nemzetközi tulajdonosi háttér mellett, azonos technológia
alkalmazásával működik. Nálunk gyakran alacsonyabb a létszám, azonos vagy gyakran magasabb az
elvárt munkaidő, azonos vagy gyakran magasabb az elvárt képzettség – és eközben ugyanazért a
munkáért az osztrák, a német vagy akár az olasz bérek töredékét fizetik. Sőt, miközben az egy főre
jutó nemzeti jövedelem az árkülönbségeket kiszűrt szintje Magyarországon már elérte a görög szintet,
ott a bérek nominálisan és vásárlóerő-paritáson is messze magasabbak, mint nálunk. Pedig az nehezen
elképzelhető, hogy ott versenyképesség dolgában jobban állnának…

Béreink az átlagbér függvényében. Forrás: Eurostat

Biztos vannak a hatékonysági, felkészültségi különbségből következő indokolható bérkülönbségek, de
túl nagynak látszik ennek a mértéke: az autópályák itt is elkészültek, víz, villany, internet meg
közbiztonság itt is van, sokszor jobb, mint máshol. Nehezen értelmezhető, mitől lehetne stabil a
versenyképesség elmaradása egy kis nyitott energiaimportra szoruló gazdaságban, miközben az olaj és
az áram ára évek óta csökken, az államadósság finanszírozása egyre olcsóbb, a gazdasági növekedés
meghaladja az EU átlagát, a gazdaság egyensúlyi mutatói (például infláció, külkereskedelmi mérleg,
államháztartási hiány) javulnak.
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Állam, multik, kis cégek
A magyar gazdaságot négy részre bonthatjuk. Ezek az állami szektor (egészségügy, oktatás, szociális
szféra, állami vállalatok), a magántulajdonú nagyvállalati szektor (ideértve a bankokat, biztosítókat is)
a nagyoknak beszállító kisebb cégek, illetve a helyi szolgáltató szektor hasonlóan kisebb vállalkozásai.
Az állami szektorokban elérhető jövedelmek szintje elsősorban a fenntartható költségvetési helyzet
függvénye, ebben, amint az Összkép korábban bemutatta, jelenleg komoly lehetőségek rejlenek. A
kisvállalkozások termelékenysége elmarad a visegrádi országok átlagától (ahogy erről itt írtunk).
Mintha túl lennénk a depresszión, de az adminisztráció bonyolult, a világ változékony, a nagyokkal való
alkuk kemények. A helyi szolgáltatók pedig annyit tudnak kérni a vendégeiktől, ügyfeleiktől, amennyit
a többi szektorban keresett jövedelmek lehetővé tesznek. A gazdaság ezen részeiben érthető, miért
nehezebb jó pénzt keresni.
A magyar gazdaság legnagyobb súlyú szegmense azonban a magántulajdonú és jórészt külföldi
tulajdonban levő termelő és szolgáltató szektor. Ezeket a cégeket nem húzza vissza a gazdaság többi
része, hiszen erősen kapcsolódnak a világgazdasághoz (ahogy ezt az Összkép korábban bemutatta). Az
sem magyarázat, hogy túl egyszerű, kevés tudást igénylő termékeket gyártunk. Az adatok szerint a
magyar a világ egyik legkomplexebb gazdasága. Amikor a magyar gazdaságot kis nyitott gazdaságként
definiáljuk, akkor lényegében erről a nagyvállalati körről beszélünk. Az alulfizetettség is itt a
legszembetűnőbb, hiszen jól összehasonlítható a magyar és a német autófényező a magyar és az olasz
banki dolgozó, a magyar és az osztrák benzinkutas munkássága.
Az érdekérvényesítés gyengesége és a felhalmozás hiánya
A magyar gazdaság döntő részét kitevő nagyvállalati kör esetén a versenyképesség problémái nem
magyarázzák meg a bérek elmaradását. Akkor mi lehet a háttérben?
A globális piacokon működő vállalatok esetében az egyetlen magyar input a munkaerő: az
infrastruktúra használata, az energia hasonló költséggel érhető el máshol is, nyersanyagainkat
importáljuk, a finanszírozást jellemzően az anyavállalat biztosítja. E vállalatok körében a belső
elszámoló árakon keresztül szokták a profitot a központba irányítani, ebből következik a helyben
mesterségesen kimutatott alacsony hozzáadott érték (haszon), mellyel indokolható az alacsony bér. E
tényezőt az érdekérvényesítés gyengeségeként azonosíthatjuk.
Ez sok tekintetben a kapitalista gazdaság kialakulásának közép-európai történetéből következik. Így
vagy úgy, a nemzetközileg versenyképes gazdasági kapacitások és kultúrák nagy része nyugati
nagyvállalatok fiókegységévé vált, és emellett nem erősödött meg egy, a nagyvállalati
alkalmazottaknak kiugrási lehetőségeket kínáló hazai vállalkozói szektor.
Ebből a szempontból érdemes újragondolni a magyar privatizáció annak idején sikerként beállított
történetét. A magánosítás sikerét nem az jelzi, hogy a magánszektor súlya mekkora lett a folyamat
végén a nemzetgazdaság egészében, hanem az, hogy mekkora ellenértéket kapott érte a magyar
költségvetés és milyen stratégiai lehetőségek jöttek létre a magyar gazdaságban. Ehhez legalább
nagyjából tudni kellett volna az akkori állami eszközállomány elemeinek piaci értékét. (Ez nem utólagos
okoskodás, ez az álláspont ismert volt a rendszerváltás éveiben is.) Azonban ez feladat meghaladta az
akkori gazdasági kormányzat képességeit (tegyük hozzá, ekkora privatizáció minden gazdasági
kormányzat képességeit meghaladta volna), vagyis a vevői oldal eleve előnyből indult (tudta mekkora
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piacot, mekkora eszközértéket vesz és az neki mennyiért éri meg). Ráadásul az eladói oldal rettenetes
nyomás alatt állt, hiszen a zsugorodó gazdasági teljesítmény mellett folyamatosan helyt kellett állni az
adósságszolgálat terhei alatt. Ne feledjük, a magyar állam akkoriban több tucat százalékos, kizárólag
rövid lejáratú kötvényekkel tudta finanszírozni magát.
Bármilyen privatizáció során nagyon nehéz fair értéket pontosan meghatározni, de az biztos, hogy ha
a felek nem egyenrangúak (az egyik ugyanis bajban van és a másik ezt pontosan tudja) akkor az ár a
bajban levő kárára határozódik meg. Az eszközeit és piacait nyilvánvalóan ár alatt értékesítő magyar
államnak így aztán nem is sokat segített a készpénzes privatizációnak hívott folyamat, ugyanis az
államadósság folyamatosan emelkedett. A versenyképtelenségre és elavultságra hivatkozva bezárt és
leépített kapacitások komplett megyéket tettek munkanélkülivé és máig tartó regionális problémákat
okoznak. Ebben a környezetben munkaerő túlkínálat alakult ki, és évtizedekig semmi nem akadályozta
a mára lassan enyhülő alulfizetettségi helyzetünket.
A komoly háttérrel, tapasztalattal nem rendelkező, kis cégekből álló magyar vállalkozások nem bírták
a versenyt a megnyíló piacra belépő multikkal. A gazdaság növekedése, a munkahely-teremtés a
zöldmezős beruházásokra épült. Ezek elég nagyok voltak, hogy védekezni tudjanak az intézményi
rendszer hiányosságai ellen, a mindenkori államnál is jobban lobbiztak piacért, támogatásért,
szabályozási előnyökért. Így a tőkeszegény és védelem nélküli magyar vállalkozói szektornak
legtöbbször a túlélésért folytatott küzdelem jutott hazai és nemzetközi piacok stratégai pozíciói
helyett.
A bérkülönbségek kialakulásában ugyancsak fontos, és ritkán elemzett tényező a felhalmozott tőke
hiánya. A gazdaságok több évtizedes békés fejlődésének hozama nem csak a pénzbeli vagyonokban és
azok hozamaiban ölt testet. A az életet gördülékenyebbé és kényelmesebbé tévő megtakarításokból
utak városok épülnek, élményeket és tudást gyűjtenek az emberek, patinás múzeumok, sportcsapatok
alakulnak ki. Ezek működése nagyban hozzájárul az elérhető bérek színvonalához. Nálunk ezek a tőkék
még csak kialakulóban vannak. Egyrészt a kommunista időszak lezárulta óta kevés idő telt el. Másrészt
a tőkefelhalmozást korlátozták az érdekérvényesítés gyengeségéből következő alacsony bérek, illetve
a vállalkozói lehetőségek korlátai.
A bérkülönbségek természetes velejárói a normál piaci viszonyoknak. Jelenlegi mértékük azonban nem
abból következik, hogy a magyar cégek és a magyar alkalmazottak rosszabbak lennének, mint nyugati
társaik. Nem a piaci szereplők versenyképességi hiányosságai miatt keresünk ennyivel kevesebbet. A
felhalmozás érdemi javulása pedig sok időt igényel - sok évtizedes békés gyarapodási periódusokra van
hozzá szükség, amelyre a magyar történelem elmúlt évszázadaiban igen kevés példa akadt. Kérdés,
hogy mekkora és milyen lehetőségeink vannak az érdekérvényesítés gyengeségének csökkentéséhez.
Az érdekérvényesítési képesség hasonlóan merül fel a magyar munkavállalók, a hazai tulajdonú
vállalatok, a multik hazai fiókvállalatai esetében. Nem a tökéletes piacon kell olcsóbban és
hatékonyabban csinálni a többieknél. Bonyolult piaci, szervezeti viszonyrendszerekben kell jobb
pozíciót építeni és azt érvényesíteni. Nem kiérdemelnünk kell a jutalmunkat, hanem megküzdenünk a
részünkért.
Ez nem csak azért fontos, hogy jobban élhessünk. Ha a magyar munkabér vásárlóerejének abszolút
szintje nem emelkedik, akkor a munkavállalók döntő része az első lehetséges alkalommal külföldön
próbál szerencsét. Nem attól kell félnünk, hogy a magasabb bérek miatt az ország nem lesz
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versenyképes – messze vagyunk még attól, amit a nálunk nem fejlettebb mediterrán országokban
megkeresnek az emberek. Inkább amiatt érdemes aggódni, hogy az alacsony bérek miatt nem lesz, aki
versenyképessé tegye az országot. Bízzunk benne, hogy a béremelkedés folyamata tovább nő és
hamarosan elér egy olyan szintet, hogy a külföldön megkereshető többletpénz nem ér annyit, hogy
azért - mindig ideiglenesen - idegenben éljen az ember.
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Körkép az erdélyi magyar fiatalokról – ahogyan a
kolozsvári Babeş-Bolyai Egyetem oktatói látják
Ábel Európája sorozat
SZERZŐ: Saffer Zsuzsanna
Az erdélyi magyar fiatalok lehetőségeiről, jövőterveiről és a munkaerőpiaci nehézségekről
beszélgettünk a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Szociológia és Szociális Munka
Intézetének oktatóival, dr. Geambaşu Rékával és dr. Veres Valérral.
Az erdélyi magyar fiatalok jellemzően hol képzelik el a jövőjüket?
Veres Valér: Két éve készült egy kutatás, ami a román és az erdélyi magyar fiatalokat vizsgálta a
kivándorlás szempontjából. Az erdélyi magyarok nagyobb arányban utaznak külföldre: többségük
rövidebb időre külföldre vágyik tanulni, tapasztalatot szerezni, jobb álláslehetőséget keresni.
Letelepedni, családot alapítani viszont inkább Erdélyben akarnak. Ezzel szemben a románok kisebb
arányban utaznak, viszont jellemzően nem jönnek vissza: a legtöbben azért mennek el, hogy máshol
telepedjenek le. Az egyetemi hallgatók körében is megfigyelhető ez a tendencia: az erdélyi magyar
diákok között sokkal többen vannak, akik jártak már külföldön, mint a román hallgatók.
Geambaşu Réka: Sok kutatás mutatta már ki, hogy az erdélyi magyar társadalomnak sokkal
tradicionálisabb az értékrendje, mint a magyarországi magyar társadalomnak. Hagyományosabban
gondolkodnak például a nemi szerepekről, vagy a családdal kapcsolatban. Ugyanakkor azt gondolom,
hogy a kivándorlás elsődlegesen nem az értékekről, hanem a gazdasági és társadalmi lehetőségekről
szól, melyek az erdélyi magyar fiatalok számára kevésbé elérhetőek Romániában. A fenti eredmények
ennek tükrében különösen érdekesek.
Miben nyilvánul meg ez a hátrány?
G. R.: Az erdélyi magyarok körében nehezítettebb az elit pozíciókhoz való hozzáférés. Én azt látom és
az adatok is azt mutatják, hogy az egyetemről kikerült, diplomás erdélyi magyar fiatalok például kisebb
eséllyel kerülnek be a magasabb pozíciójú, jól fizető állásokba a versenyszférában, mint a román
fiatalok, s több kompromisszumos megoldásra kényszerülnek.
V. V.: Valóban, ezt az adatok megerősítik. A legjobban fizetett felső kvintilisben évek óta csökken az
erdélyi magyarok aránya. Ennek szerintem strukturális okai is lehetnek, vagyis például magyarázat
lehet, hogy a legjobban fizetett, vezető pozíciók jellemzően a fővárosba koncentrálódnak, Bukarestben
viszont nagyon kevés magyar él. Kolozsváron 17 százalék a magyar lakosság aránya, a nagyvárosokban
viszont nagyon szórványosan élnek magyarok: gondolok itt Brassóra, Temesvárra, Szebenre és Aradra.
Egyedül Nagyváradon hozzuk a régiós arányokat. Az oktatásban is hasonló a helyzet: egyedül itt
Kolozsváron, Babeş–Bolyai Tudományegyetemen végeznek közel azonos arányban magyar és román
hallgatók, mint amilyen arányban Erdélyben élünk (80-20%).
Országos szinten a településszerkezeti sajátosságok már komoly hátrányba juttatják a magyarokat, a
románokhoz képest rosszabbak a bekerülési esélyek – egyszerűen nincsenek ott, hogy pályázzanak
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ezekre az állásokra. Az informatikai szektorban a magyarok is sokan el tudnak helyezkedni, s ezek a
munkák is jól fizetettek. Viszont a magasabb státuszú, jól fizető állásokba az igazgatásban és a
versenyszférában, ahol románul is jól kell tudni, arányaiban tényleg kevesebben kerülnek be a
magyarok.
G. R.: Idén készítettünk egy elemzést Czaller László kollégámmal, amiben a középiskolás erdélyi magyar
fiatalok körében vizsgáltuk a vállalkozókkal kapcsolatos attitűdöket. A vállalkozáskutatásnak erdélyi
magyar viszonylatban fontos racionalitása lehet az, hogy megtudjuk, vajon ezeket a munkaerőpiaci
hátrányokat a vállalkozás mint munkaerőpiaci lehetőség képes-e kompenzálni. Azt akartuk
megragadni, milyen kép él a fejükben a vállalkozókról: mennyire látják vonzónak a vállalkozói
életpályát, s mennyire pozitív figuraként a vállalkozót.
Geambaşu Réka és Czaller László tanulmánya a vállalkozók és vállalkozások iránti attitűdöket vizsgálja
a magyarul tanuló erdélyi középiskolások szemszögéből. A főbb eredmények szerint az erdélyi magyar
középiskolás diákok jövőterveit és pályaválasztással kapcsolatos elképzeléseit kevésbé alakítja a szülői
minta követése, sokkal inkább az önmegvalósítás, a társadalmi megbecsültség és a kereset a
meghatározó. A megkérdezett fiatalok a nemzetközi átlagnál jóval nagyobb arányban szeretnének
vállalkozni. A fiatalok által elképzelt vállalkozókép vegyes. Szerintük a vállalkozó céltudatos, keresi a
kiskapukat, alkalmazottaival szemben tisztességes. Míg tehát az erdélyi magyar népesség elsöprő
többsége alkalmazottként dolgozik, a megkérdezett fiatalok a nemzetközi átlagnál jóval nagyobb
arányban szeretnének vállalkozni.
Az eredmények szerint a városi, magasabb társadalmi státuszú családból érkező diákok ítélik meg
leginkább pozitívan a vállalkozókat. Nagyobb valószínűséggel tudják elképzelni, hogy később
vállalkozzanak, ha a családban találkoztak már vállalkozói mintával, valamint ha úgy ítélik meg, a
vállalkozáshoz szükséges képességek birtokában vannak. Ezzel kapcsolatban érdekes eredmény, hogy
a megkérdezett diákok 40 százaléka szerint az iskolai képzés során kapnak olyan ismereteket,
készségeket, melyeket a későbbiekben vállalkozóként is hasznosíthatnak.
Az eredmények szerint meglehetősen vegyes a vállalkozók megítélése, ugyanannyian tartják
céltudatosnak a vállalkozókat, mint ahányan azt gondolják, hogy ha a szükség úgy hozza, nem riadnak
vissza attól, hogy másokat becsapjanak. Az viszont nagyon bíztató, hogy az erdélyi magyar fiatalok
fejében alapvetően a lehetőségorientált vállalkozó képe él: céltudatos, önmegvalósító, magas státuszú
képzet társul a vállalkozókhoz. A fiatalok egyértelműen sikertörténetként élik meg, ha valaki
vállalkozóként boldogul.
Hogyan gondolkodnak az erdélyi magyar fiatalok a családalapításról, gyerekvállalásról?
G. R.: Korábban már beszéltünk arról, hogy az erdélyi magyar társadalom tradicionálisabb értékrenddel
rendelkezik, mint a magyarországi magyar társadalom. Ez számos dologban tetten érhető, a családhoz
való viszonyulás kapcsán pedig kimondottan: az alternatív családtípusok vagy élettársi kapcsolat
elutasítása messze nagyobb, mint a magyarországi magyarok körében. Ugyanakkor a viselkedés is ezt
a hagyományosabb gondolkodásmódot tükrözi: Erdélyben korábban házasodnak, és korábban vállalják
az első gyereket.
V. V.: Több kutatásban is részt vettem, ahol a magyarországi és erdélyi magyarok jövőterveit vizsgáltuk.
Az ifjúságot és a teljes társadalmat néztük. Általános tapasztalat, hogy az eredmények egyre
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közelednek egymáshoz, az átlagok szintjén kevés a különbség. Az erdélyi magyar társadalom
értékrendje valóban tradicionálisabb, például Magyarországon többen vannak, akik tudatosan nem
akarnak gyermeket vállalni, családot alapítani, illetve többen válnak. Ezekben a különbségekben
szerintem az is közrejátszik, hogy Magyarországon többen élnek modern, nagyvárosias környezetben
(a népesség közel egyharmada Budapesten és Pest megyében él), ami nagyban befolyásolja a családdal
és gyerekvállalással kapcsolatos nézeteket is.
Milyen az erdélyi magyar ifjúság közösségi élete?
V. V.: A szakkollégiumi mozgalom jelen van Erdélyben is, csak kicsit másként, mint Magyarországon –
nálunk inkább a szakmai szempontokra kerül a hangsúly, az együttlakás és a közösségi létforma
kevésbé tartozik hozzá. Több alulról szerveződő diákszövetség van, például a Kolozsvári Magyar
Diákszövetség. Emellett vannak politikaközeli szervezetek is, valamint szinte mindegyik felekezetnek
megvan a maga ifjúsági közössége.
G. R.: Meglehetősen megszervezettnek látom az erdélyi magyar ifjúságot. A szakkollégiumi rendszer
valóban kevéssé hasonlít a magyarországira, de Erdélyben is hangsúlyosan megjelenik a politikai
toborzás. Főként egyetemekhez kötődő diákszervezetek gyakran működnek az egyes politikai pártok
rekrutációs bázisaként.
Mennyire érdekli a fiatalokat a politika, a közélet?
G. R.: A 2000-es évek első felében zajlott egy többéves kutatás, a Civil Kurázsi, ami a Babeş-Bolyai
Egyetemre járó fiatalok politikai tájékozottságát, preferenciáit, aktivizálhatóságát és aktivitását
vizsgálta. A kutatás meglehetősen tájékozatlan, érdektelen, kevéssé mozgósítható magyar diákságról
adott képet. A politikai beállítottság is diffúz volt, úgy tűnt, nem volt átgondolt, hogy ki milyen
értékrendet vall.
Ami viszont fontos, hogy ma úgy tűnik, az erdélyi magyar fiatalok politikai tájékozottsága messze
mélyebb a magyar, mint a román politika vonatkozásában. Médiafogyasztási adatok vannak, amelyek
egyértelműen azt mutatják, hogy az erdélyi magyar fiatalok elsősorban magyar médiumokból
tájékozódnak. Szerintem sokkal inkább meg tudják nevezni a magyar miniszterelnököt, mint a románt.
Egyszerűen naprakészebbek, jobban érdekli őket. Ennek persze vannak regionális vonatkozásai:
mindenekelőtt Székelyföldön és a határmenti régiókban tájékozódnak magyar forrásokból és követik
a magyar médiát.
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dr. Geambaşu Réka szociológus, antropológus a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen (BBTE)
szerzett szociológusi (BA) és antropológusi (MA) diplomát, majd ugyanitt védte meg 2013-ban doktori
disszertációját. Kutatási területei: nemi egyenlőtlenségek a munkaerőpiacon, atipikus foglalkoztatás, a
vállalkozás szociológiája. 2007 óta a BBTE Magyar Szociológia és Szociális Munkásképző Intézetének
oktatója, 2013 óta a HÉTFA Kutatóintézet munkatársa.
dr. Veres Valér szociológus a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem docense, a Magyar
Szociológia és Szociális Munkásképző Intézetének intézetigazgatója. Szakterülete az ifjúságkutatás, az
identitás- és rétegződés, a népességfogyás Erdélyben. Számos tudományos publikáció szerzője és
társszerzője, több tudományos kutatóprogram vezetője. Tudományos tevékenységét 2005-ben az
Arany János Fiatal Kutatói Díjjal, 2007-ben pedig az Erdei Ferenc Díjjal, a Magyar Szociológia Társaság
éves díjával ismerték el.
Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a fiatalok elsődleges tájékozódási forrása egyértelműen a facebook,
ami a saját és az ismerősi érdeklődési kör révén erősen befolyásolja a tájékozódást, hogy milyen témák
és hírforrások jönnek szembe.
V. V.: Nem teljesen értek egyet azzal a felvetéssel, hogy az erdélyi magyarok jobban integráltak a
magyar közéletbe, mint a romániaiba. Kicsit árnyalnám a képet: azt gondolom, hogy csak bizonyos
vonatkozásban igaz. A magyar közügyek közül azok a témák érdekli őket jobban, ahol érintettek, mint
a nemzetpolitikai kérdések. Hiszen az erdélyi magyarok ugyanúgy érdeklődnek a román közélet iránt
is. Például Kolozsváron a februári korrupcióellenes tüntetéseken is jelen volt a multikulturalitás –
magyar és román jelszavakat, transzparenseket egyaránt lehetett látni, hallani.
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