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A kiválasztási tesztek teljesítmény-elQrejelzQ képességének vizsgálata 
Testing the employee performance prediction capability of selection tests 

CZINE P. 

Debreceni Egyetem, MA hallgató, czine.peter@gmail.com 

University of Debrecen, MA Student, czine.peter@gmail.com 

Absztrakt 

A szakirodalomban már az eddigiek folyamán is számos alkotás született a munkavállalói 
teljesítménnyel kapcsolatosan, ám az egyre fokozódó, világméret_ munkaerQhiánynak köszönhetQen 
manapság és valószín_leg a jövQben is kulcsszerepet fog betölteni a kutatásokban. A vállalatok körében 
tapasztalható egyre erQsödQ verseny még inkább megköveteli a legmegfelelQbb alkalmazotti gárda 
megtalálásának szükségességét.  
A tanulmány általános célja, hogy feltárja milyen mértékben képesek elQre jelezni a késQbbi dolgozói 
teljesítményt a kiválasztási folyamat során alkalmazott képesség-, készség- és kompetencia-mérQ tesztek. 
A válasz megtalálásához egy Debrecen központú, szolgáltatószektorban tevékenykedQ cég 
munkavállalóinak (N=50) egyes kvalitásai (általános intelligencia és konfliktuskezelési stílus) kerültek 
felmérésre. Továbbá ugyanezen munkavállalók lettek értékelve közvetlen feletteseik által. A felhasznált 
módszertant az említett tesztek és kérdQívek mellett leíró statisztikák és többváltozós lineáris 
regresszióanalízis képezte.  
Az eredmények alapján megállapítást nyert, hogy várhatóan a nQi nem, az egyetemi végzettség, az 1-3 
éves vállalatnál eltöltött idQszak szignifikánsan emeli a munkavállalói kommunikációs készséget; a 
konfliktuskezelési teszten problémamegoldó stílust elérQ dolgozók potenciális problémamegoldó 
készsége meghatározóan jobbnak bizonyul; az általános intelligencia növekedésével egyidej_leg nQ a 
munkakörspecifikus készségek valószín_ szintje; Office ismeretek terén nem található jelentQs lineáris 
összefüggés.  

Kulcsszavak: Munkavállalói teljesítmény, Kiválasztási folyamat, Mérés és értékelés, Kompetenciák  

JEL Kódok: C13, M12, M51 

Abstract 

We can find several studies about employees performance in the management literature, but it remains 
an interesting topic in researches in the future, due to the increasing worldwide labour shortage. 
Finding the suitable employees is becoming more prominent among companies due to the increasing 
competition. 
The main aim of this study is to test the capability of selection tests (ability, readiness, competence tests) 
to predict employee performance. In order to answer this question employees (N=50) from a Debrecen 
based company in service sector have been analysed. General intelligence and conflict handling style 
have been estimated, as well as the evaluation of the employees by their supervisors. Some biographical 
data were used as control variables. The statistical analysis was based on descriptive statistics and 
multivariate, linear regression models. 
Based on the results we can concluded that being a female, having a university degree or the 1-3 years 
of employment at the company were in positive relationship with the employees communication skills 
significantly; the conflict handling style ’problemsolver’ tended to increase the expected value of the 
problem-solving skills; general intelligence was positively connected to the expected level of the 
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measured job-specific skills; while no significant linear relationship was detected between in MS Office 
skills and other variables.  

Keywords: Employee performance, Employee selection, Measurement and evaluation, Competences  

JEL Codes: C13, M12, M51 

Bevezetés 

Annak érdekében, hogy egy szervezet képes legyen elérni stratégai céljait elengedhetetlen a hatékony 
és eredményes m_ködése. Viszont a manapság tapasztalható erQsödQ verseny hatásai miatt egyre 
nehezebb az említett feltételeknek eleget tenni (Bélyácz, 2015). A vállalatok legfontosabb erQforrása, az 
emberi tényezQ megfelelQ menedzselése jelentQs segítséget nyújthat ebben. A megfelelQ alkalmazotti 
gárda megtalálása, teljesítményének folyamatos felügyelete, megtartása és szükség esetén utánpótlása 
kiemelkedQen fontossá válik, melyek megfelelQ és sikeres m_ködtetését célozza mind az emberi 
erQforrás menedzsment, mint pedig a humán kontrolling. Az említett tágabb területen belül meghatározó 
szerep helyezQdik a kiválasztásra és annak késQbbi értékelésére, melyek a megfelelQ eszközök 
megtalálásán keresztül valósíthatók meg. Gatewood et al. (2010) ezeket három csoportba sorolja. Az 
elsQ kettQbe az általános háttérjelleg_ információk és különbözQ interjúk kapnak helyet, míg a 
harmadikba a kompetenciákat mérQ tesztek tartoznak.  
Az ismertetett tényezQk tükrében kutatási kérdésem és célom az lesz, hogy megtudjam a kiválasztási 
folyamat során alkalmazott kompetenciákat mérQ tesztek mennyire pontos és megbízható elQre jelzQi a 
késQbbi dolgozói teljesítménynek, továbbá az összefüggések irányainak meghatározása. Ezek mellett 
keresni fogom a választ arra, hogy szükséges-e háttérjelleg_ információk alkalmazása a teljesítmények 
megjóslásához. Amennyiben igen, akkor megállják-e a helyüket magukban is, vagy csak a tesztek 
kiegészítQiként. Fontos megemlíteni, hogy jelen dolgozat egy nagyobb kutatás része, melybQl már 
készült egy tanulmány, ami a munkavállalói motivációt és annak elQre jelezhetQségét elemezte (Czine, 
2018). Az itt bemutatásra kerülQ vizsgálatok a hivatkozott kéziratban nem kerültek közlésre.  

Anyag és módszer 

Az adatgy_jtés primer kutatásból állt, egy Debrecen központú, szolgáltatószektorban tevékenykedQ 
cégnél, amely a neve elhallgatását kérte. Az elemzésre kerülQ mintát a cég munkatársai állították össze. 
Ez ő0 munkavállalóból áll, akik három munkakör (adminisztrátor, toborzási feladatokat ellátó dolgozó, 
projektvezetQ) valamelyikében dolgoztak.  
A teszteket papír alapon, névtelenül (kódokkal ellátva a feldolgozhatóság érdekében) íratta meg a cég 
két alkalmazottja a 2018. június–júliusi idQszakban. Ezek eredményeit elektronikus formában adták át. 
A válaszadók adatait az 1. táblázat szemlélteti. 
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1. táblázat: A válaszadók adatainak megoszlása 
Table1: The distribution of the respondents 

Kategória Értékek Kategória Értékek 

Nem (FQ) (Százalék) Legmagasabb iskolai 
végzettség 

(FQ) (Százalék) 

Férfi 17 34% 8 általános 0 0% 
NQ 33 66% Szakiskola 0 0% 
Életkor Szakközépiskola 6 12% 
- 20 év 1 2% Gimnázium 11 22% 
20-29 év 38 76% OKJ-s képzés 19 38% 
30-39 év 6 12% FQiskola 4 8% 
40-Ő9 év 3 6% Egyetem 10 20% 
ő0 év - 2 4% Betöltött pozíció 
Szervezetnél eltöltött idQ Adminisztrátor 8 16% 
Kevesebb, mint 1 év 26 52% Toborzási munkatárs 15 30% 
1-3 év 20 40% 
3-6 év 4 8% ProjektvezetQ 27 54% Több, mint 6 év 0 0% 

Nyelvismerettel 
rendelkezQ dolgozók 

35 70% Nyelvvizsgával 
rendelkezQ dolgozók 

13 26% 

Forrás: Saját szerkesztés a vállalat által rendelkezésre bocsátott adatok alapján 
 
A módszertan dolgozói teljesítmény felméréséhez kapcsolódó részét egy saját készítés_ értékelQ 
módszer szolgáltatta, melyet egy 2017-ben a Profession.hu és az International Business School által 
végzett kutatás alapozott meg (ITBusiness, 2017). A tanulmányban az került górcsQ alá, hogy melyek 
azok a képességek, készségek, kompetenciák, amelyek a munkaadók szempontjából leginkább fontosak 
és elvártak jövQbeni munkavállalójukkal kapcsolatosan. Huszonnégy darab kvalitás vizsgálata zajlott, 
melyek iparágakra lebontva kerültek elemzésre. A szektorok mindegyikében a kommunikációs készség, 
a problémamegoldás és az Office ismeretek végeztek az elsQ három helyen. Ezen eredményekbQl 
következQen a vezetQknek hatfokozatú skálán kellett értékelniük a három készség erQsségének szintjét 
egyenként, az éppen elemzett munkavállalóiknál. A közvetkezQ fázisban a kimaradt további huszonegy 
kvalitás közül öt további kiválasztása szükségeltetett aszerint, hogy melyeket gondolják a leginkább 
relevánsnak a vizsgált dolgozó aktuális pozíciójához kapcsolódóan. Ezek szintén hatos skálán lettek 
minQsítve. A feldolgozás során az eredményeket a kapott pontszámok jelentették.  
A dolgozók intelligenciaszintjének felmérése Raven nem verbális, általános intelligenciát mérQ 
tesztjével történt (Ahari, 2007). A választás mellett elsQdlegesen a gyorsaság szólt, ami lényeges 
szempontot képez egy ilyen jelleg_ vizsgálat során (Carpenter et al., 1990). A teszt hatvan darab 
képkiegészítésbQl tevQdik össze, amely megegyezik az elérhetQ pontszámok összegével. A kitöltésére 
Ő0 perc állt rendelkezésre. Meg kell említeni, hogy már Basso et al. (1987) is kitért az eredményekben 
észlelhetQ számos torzító hatásra, ám a tanulmány ezekre nem fordít figyelmet. Ennek oka, hogy az 
adatfelvételt nem a szerzQ folytatta le, így afelett nem volt kontrollja.  
A konfliktuskezelési stílus meghatározása a Thomas és Kilmann szerzQpáros által készített eszközön 
(bemutatását lásd: Balázs, 2013) keresztül zajlott. Már Brahnam et al. (2005) munkájában is említésre 
került az, hogy ezen kompetencia vizsgálata a munkavállalóknál rendkívül lényeges a menedzserek 
részérQl. A kitöltés során harminc darab állításpárból történQ választás szükségeltetett aszerint, hogy 
melyik is az, amelyik jobban jellemzi a személy viselkedését. Az eredmények alapján lehetQség nyílik 
a versengQ, problémamegoldó, kompromisszum-keresQ, elkerülQ és alkalmazkodó stílusok egyikébe 
történQ besorolásra. A kitöltésre 10 perc állt rendelkezésre. 
A tesztekbQl és kérdQívekbQl nyert adatok feldolgozása leíró statisztikákon és regresszió-elemzésen 
keresztül fog történni. Ehhez az SPSS statisztikai szoftver 22-es verziója nyújt majd segítséget. Az 
elsQként említett módszer outputjait a 2. táblázat mutatja be. 
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2. táblázat: Az IQ teszt és a vezetQi értékelések leíró statisztikai adatai 
Table2: Descriptive statistics of selection tests and evaluations by the management 

Változók 
Teljes minta (N=50) 

Átlag Szórás Medián Módusz Minimum Maximum 
IQ teszt  50,82 6,429 51,5 51 29 60 
Kommunikációs 
készség 4,80 1,143 5,0 5 1 6 

Problémamegoldó 
készség 4,90 1,055 5,0 5 2 6 

Office ismeretek 4,88 1,136 5,0 5 2 6 
Munkakör 
specifikus ismeretek  24,40 4,458 25,5 26 9 30 

Megjegyzés: Az IQ teszten maximálisan 60 pont érhetQ el.  
Forrás: Saját szerkesztés a dolgozók eredményei alapján 
 
A regressziós vizsgálatok során öt kategorikus és nyolc skálaváltozó kerül felhasználásra. ElQbbieket a 
3. táblázat mutatja be, míg utóbbiak között az IQ tesztek eredményei, az életkor, a beszélt idegennyelvek 
és nyelvvizsgák száma és a vezetQi értékelések pontszámai kapnak helyet. 
 

3. táblázat: A vizsgálat során felhasznált kategorikus változók 
Table3: Categorical variables used during the examination 

Változó Érték Változó Érték 

Nem 
1, ha NQ 8 általános 1, ha 8 általános 

0, ha más 

0, ha Férfi Szakiskola 
1, ha Szakiskola 
0, ha más 

Versengés 1, ha Versengés 
0, ha más Szakközépiskola 

1, ha Szakközépiskola 
0, ha más 

Problémamegoldás 1, ha Problémamegoldás 
0, ha más OKJ-s képzés 1, ha OKJ-s képzés 

0, ha más 

Kompromisszum-keresés 
1, ha Kompromisszum-
keresés 
0, ha más 

Gimnázium 
1, ha Gimnázium 
0, ha más 

Elkerülés 1, ha Elkerülés 
0, ha más FQiskola 

1, ha FQiskola 
0, ha más 

Alkalmazkodás 1, ha Alkalmazkodás 
0, ha más Egyetem 

1, ha Egyetem 
0, ha más 

Kevesebb, mint 1 év 
1, ha Kevesebb, mint 1 
év 
0, ha más Adminisztrátor 1, ha Adminisztrátor 

0, ha más 

1-3 év 
1, ha 1-3 év 
0, ha más 

Toborzási munkatárs 
1, ha Toborzási 
munkatárs 
0, ha más 

3-6 év 
1, ha 3-6 év 
0, ha más 

ProjektvezetQ 
1, ha ProjektvezetQ 
0, ha más Több, mint 6 év 

1, ha Több, mint 6 év 
0, ha más 

Forrás: Saját szerkesztés 
 
Az elemzések során bemutatásra fog kerülni mind egy „teljes”, mind pedig egy „sz_kített” modell. 
ElQbbi esetében mindegyik, míg utóbbiaknál csak a szignifikáns magyarázó változók szerepelnek. 
MindenekelQtt a 10%-os szinten sem jelentQs háttérjelleg_, majd az alkalmazott tesztekhez tartozó 
változók kerülnek ki. 
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Eredmények 

Az elQzQ fejezetben említetteknek megfelelQen a regressziós modellekben az kerül bemutatásra, hogy 
az alkalmazott kiválasztási tesztek, valamint a különbözQ háttérjelleg_ információk mennyire pontosan 
képesek elQre jelezni a dolgozók késQbbi teljesítményét, melyet a közvetlen felettesük által adott 
pontszámok reprezentálnak a különbözQ kompetenciák tekintetében. A lineáris regresszió elQfeltételeit 
az 1. ábra és 4. táblázat szemlélteti.  
 

1. ábra: A standardizált elQrejelzések és a reziduális hibaértékek pontdiagramjai 
Figure1: The standardized predicted value and standardized residual scatter plots 

Forrás: Saját szerkesztés az SPSS outputjai alapján 
 
A reziduumok szórása nem független a becsült értéktQl (1. ábra) vagyis, hogy az alkalmazott lineáris 
modellek nem tökéletesen írják le a vizsgált változók összefüggéseit, a becslési módszer finomításán, 
átalakításán keresztül javítható. Ennek ellenére a tanulmányban a lineáris becslés jósága fog vizsgálat 
alá kerülni, mivel könnyebb interpretálhatósága miatt a vállalati gyakorlat szempontjából ezek 
értékelése a fontosabb (a nehezebben értelmezhetQ módszerek gyakorlati jelentQsége jóval kisebb). A 
Cook statisztika alapján (1. sz. melléklet) ugyanakkor ki lehet jelenteni, hogy kiugró értékek nem voltak 
találhatók egyik esetben sem.     
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4. táblázat: A lineáris regressziós modellek elQfeltételeinek vizsgálati értékei és eredményei 
Table4: Prerequisite values of linear regression models  

ElQfeltételek 
(Kommunikációs 

készség) 

Szóráshomogenitás 
(Breusch-Pagan és 

Koenker teszt) 

Linearitás 
(Pontdiagram) 

Normalitás 
(Kolmogorov-
Smirnov teszt) 

Hibák 
függetlensége 

(Durbin-
Watson teszt) 

Érték 
Breusch-Pagan: 1,137 

Koenker: 1,678 
lásd 1. ábra 0,103 1,674 

 =Teljesül     

ElQfeltételek 
(Problémamegoldó 

készség) 

Szóráshomogenitás 
(Breusch-Pagan és 

Koenker teszt) 

Linearitás 
(Pontdiagram) 

Normalitás 
(Kolmogorov-
Smirnov teszt) 

Hibák 
függetlensége 

(Durbin-
Watson teszt) 

Érték 
Breusch-Pagan: 3,096 

Koenker: 2,632 
lásd 1. ábra 0,062 1,759 

 =Teljesül     

ElQfeltételek 
(Office ismeretek) 

Szóráshomogenitás 
(Breusch-Pagan és 

Koenker teszt) 

Linearitás 
(Pontdiagram) 

Normalitás 
(Kolmogorov-
Smirnov teszt) 

Hibák 
függetlensége 

(Durbin-
Watson teszt) 

Érték 
Breusch-Pagan: 2,563 

Koenker: 2,385 
lásd 1. ábra 0,085 1,979 

 =Teljesül     

ElQfeltételek 
(Munkakörspecifikus 

készségek) 

Szóráshomogenitás 
(Breusch-Pagan és 

Koenker teszt) 

Linearitás 
(Pontdiagram) 

Normalitás 
(Kolmogorov-
Smirnov teszt) 

Hibák 
függetlensége 

(Durbin-
Watson teszt) 

Érték 
Breusch-Pagan: 1,600 

Koenker: 2,265 
lásd 1. ábra 0,121 1,695 

 =Teljesül     
Forrás: Saját szerkesztés SPSS adatok alapján 
 
Az elemzések lefuttatása során bizonyos változók „kiestek” a vizsgálatokból („8 általános”, 
„szakiskola”, „több, mint 6 év”, „OKJ-s végzettség”, „kevesebb, mint 1 év”, „projektvezetQ”, 
„kompromisszum-keresés”). ElQbbi három kimaradásáért az tehetQ felelQssé, hogy a mintából egyetlen 
érték sem rendelQdött hozzájuk, míg utóbbiakat a multikollinearitás elkerülése végett kellett kihagyni 
az analízisekbQl.  
Az elsQ, azaz a kommunikációs készség tekintetében felállított sz_kített és teljes modell outputjait az 5. 
táblázat tartalmazza.  
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5. táblázat: Az elsQ lineáris regressziós modell eredményei 
Table5: Results of the first linear regression model 
FüggQ változó=Kommunikációs készségek 

Magyarázó 
változók  

Teljes modell Sz_kített modell 
 ß t ß t 

Konstans 3,121 1,255 3,949 14,258*** 
IQ pontszám 0,006 0,168   
Versengés 0,550 1,133   
Alkalmazkodás 0,770 1,023   
Elkerülés -0,414 -0,697   
Problémamegoldás 0,294 0,615   
Nem 1,048 2,361** 0,595 1,944* 
Életkor -0,006 -0,199   
Szakközépiskola 0,512 0,801   
Gimnázium 0,527 1,091   
FQiskola 0,201 0,286   
Egyetem 1,389 1,796* 0,771 2,128** 
Nyelvvizsgák száma -0,66 -0,154   
Beszélt 
idegennyelvek száma 

0,022 0,063   

Adminisztrátor -1,079 -1,476   
Toborzási 
munkatárs -0,218 -0,390   

1-3 év tapasztalat 0,783 2,184** 0,760 2,597** 
3-6 év tapasztalat 1,171 1,460   
F 1,286 5,438*** 迎銚鳥珍態  0,090 0,214 
df 49 
N 50 

Megjegyzés: *0,1-es szinten szignifikáns; **0,05-ös szinten szignifikáns; ***0,01-es szinten szignifikáns; ß a 
regressziós együttható; t a t statisztika értékei; F az F statisztika értéke; 迎銚鳥珍態  a modell magyarázóerejét kifejezQ 
érték. 
Forrás: Saját szerkesztés SPSS adatok alapján 
 
Az F értékek alapján megállapítható, hogy a teljes modell nem szignifikáns, viszont a sz_kítés 
eredményeképpen sikerült 1%-os szinten jelentQs modellt találni. Az összes változót tartalmazó esetben 
a t próba szerint a nem és az 1-3 éves vállalatnál eltöltött idQszak 5%-os, valamint az egyetemi végzettség 
10%-os szint mellett tekinthetQ szignifikánsnak. A lesz_kített modellben pedig a konstans érték 1%-on, 
az egyetemi végzettség és az 1-3 éves tapasztalat 5%-on és a nem 10%-on meghatározó. A vizsgálat 
alapján az 1. egyenlet írható fel. 
 

 Y=3,949+0,595*隙朝勅陳+0,771*隙帳直槻勅痛勅陳+0,760*隙怠貸戴 é塚 痛銚椎銚鎚佃痛銚鎮銚痛+ (1) 
   

ahol  a véletlen hibatag, a változók pedig lásd (1. táblázat). 
 
Az egyenlet alapján azokat a következtetéseket lehet levonni, hogy 

 a nQi dolgozók kommunikációs készsége várhatóan jobb, mint a férfiaké; 
 az egyetemi diploma szignifikánsan növeli a dolgozók potenciális kommunikációs készségét a 

többi végzettségi szinthez viszonyítva; 
 az 1-3 éves munkatapasztalat meghatározóan emeli a dolgozók kommunikációs készségének 

valószín_ szintjét az ettQl kevesebb, vagy több eltöltött idQhöz képest.  
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A második modellben a dolgozói problémamegoldó készség kerül bemutatásra, melyet a 6. táblázat 
szemléltet.  
 

6. táblázat: A második lineáris regressziós modell eredményei 
Table6: Results of the second linear regression model 
FüggQ változó=Problémamegoldó készségek 

Magyarázó 
változók  

Teljes modell Sz_kített modell 
 ß t ß t 

Konstans 5,162 2,026* 4,769 28,763*** 
IQ pontszám -0,022 -0,596   
Versengés 0,036 0,072   
Alkalmazkodás 0,123 0,160   
Elkerülés -0,081 -0,133   
Problémamegoldás 0,659 1,346 0,594 1,681* 
Nem 0,535 1,177   
Életkor 0,004 0,127   
Szakközépiskola -0,577 -0,881   
Gimnázium -0,356 -0,720   
FQiskola -0,286 -0,399   
Egyetem -0,051 -0,064   
Nyelvvizsgák száma -0,111 -0,253   
Beszélt 
idegennyelvek száma 

0,259 0,724   

Adminisztrátor -0,396 -0,529   
Toborzási 
munkatárs -0,135 -0,236   

1-3 év tapasztalat 0,623 1,697*   
3-6 év tapasztalat 1,121 1,365   
F 0,692 2,827* 迎銚鳥珍態  -0,120 0,036 
df 49 
N 50 

Megjegyzés: *0,1-es szinten szignifikáns; ***0,01-es szinten szignifikáns; ß a regressziós együttható; t a t 
statisztika értékei; F az F statisztika értéke; 迎銚鳥珍態  a modell magyarázóerejét kifejezQ érték. 
Forrás: Saját szerkesztés SPSS adatok alapján 
 

Az eredmények F értékei alapján látható, hogy a végsQ modell a teljes esetben nem, és a sz_kítettnél is 
csak 10%-os szinten szignifikáns. A ß待 konstans, valamint az 1-3 éves munkatapasztalat változó 
kivételével semmi nem tekinthetQ jelentQsnek a minden prediktort tartalmazó modellben. A lesz_kített 
verzióban a konstans érték 1%-on, a problémamegoldó konfliktuskezelési stílus pedig 10%-on mondható 
meghatározónak. A vizsgálat alapján a következQ, 2. egyenlet írható fel. 
 
 Y=4,769+0,594*隙牒追墜長鎮é陳銚陳勅直墜鎮鳥á鎚+ (2) 
   

ahol  a véletlen hibatag, a változók pedig lásd (1. táblázat). 
 

Az egyenlet alapján azt a megállapítást lehet tenni, hogy a konfliktuskezelési teszten problémamegoldó 
stílust elérQ dolgozók várhatóan szignifikánsan jobbra értékeltek lesznek a vezetQik által a 
problémamegoldási készség tekintetében. Viszont fontos kiemelni azt, hogy a korrigált R2 mutató értéke 
alapján a modell magyarázóereje nagyon alacsony. 
 
A harmadik modellben a munkavállalók Office ismeretei kerülnek vizsgálatra. Ennek eredményeit a 7. 
táblázat reprezentálja.  
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7. táblázat: A harmadik lineáris regressziós modell eredményei 

Table7: Results of the third linear regression model 
FüggQ változó=Office ismeretek 

Magyarázó 
változók  

Teljes modell Sz_kített modell 
 ß t ß t 

Konstans 3,113 1,167 3,477 2,694*** 
IQ pontszám 0,017 0,446   
Versengés -0,211 -0,405   
Alkalmazkodás 0,760 0,942   
Elkerülés -0,234 -0,367   
Problémamegoldás 0,309 0,602   
Nem 0,952 2,000*   
Életkor -0,020 -0,682   
Szakközépiskola 0,242 0,354   
Gimnázium 0,596 1,150   
FQiskola 0,260 0,346   
Egyetem 0,171 0,206   
Nyelvvizsgák száma -0,226 -0,492   
Beszélt 
idegennyelvek száma 

0,574 1,532   

Adminisztrátor 0,226 0,288   
Toborzási 
munkatárs -0,431 -0,720   

1-3 év tapasztalat 0,391 1,017   
3-6 év tapasztalat 0,948 1,101   
F 0,842 1,200 迎銚鳥珍態  -0,058 0,004 
df 49 
N 50 

Megjegyzés: *0,1-es szinten szignifikáns; ***0,01-es szinten szignifikáns; ß a regressziós együttható; t a t 
statisztika értékei; F az F statisztika értéke; 迎銚鳥珍態  a modell magyarázóerejét kifejezQ érték. 
Forrás: Saját szerkesztés SPSS adatok alapján 
 

Az eredmények F értékei alapján látható, hogy a végsQ modell nem szignifikáns egyik esetben sem. 
Továbbá a t próba is arról ad bizonyosságot, hogy a teljes verziónál a nem változó, míg a sz_kítettnél a 
konstans kivételével semmi nem tekinthetQ jelentQsnek. A mért független változókból lineáris modellel 
nem becsülhetQ meg az Office teszteken elért eredmény. 
 

A negyedik modellben a munkakörspecifikus készségek kerülnek górcsQ alá (8. táblázat). 
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8. táblázat: A negyedik lineáris regressziós modell eredményei 
Table8: Result of the fourth linear regression model 

FüggQ változó=Munkakörspecifikus készségek 
Magyarázó 
változók  

Teljes modell Sz_kített modell 
 ß t ß t 

Konstans 17,021 1,581 15,678 3,156*** 
IQ pontszám 0,095 0,615 0,172 1,770* 
Versengés 1,129 0,537   
Alkalmazkodás 1,835 0,563   
Elkerülés -0,515 -0,200   
Problémamegoldás 0,181 0,088   
Nem 3,034 1,579   
Életkor -0,064 -0,538   
Szakközépiskola 1,164 0,421   
Gimnázium 0,065 0,031   
FQiskola -0,847 -0,279   
Egyetem 2,968 0,887   
Nyelvvizsgák száma -0,771 -0,415   
Beszélt 
idegennyelvek száma 

0,901 0,595   

Adminisztrátor -1,518 -0,480   
Toborzási 
munkatárs -1,135 -0,470   

1-3 év tapasztalat 2,218 1,429   
3-6 év tapasztalat 5,601 1,613   
F 0,692 3,132* 迎銚鳥珍態  -0,120 0,042 
df 49 
N 50 

Megjegyzés: *0,1-es szinten szignifikáns; ***0,01-es szinten szignifikáns; ß a regressziós együttható; t a t 
statisztika értékei; F az F statisztika értéke; 迎銚鳥珍態  a modell magyarázóerejét kifejezQ érték. 
Forrás: Saját szerkesztés SPSS adatok alapján 
 

Az eredmények F értékei alapján látható, hogy a teljes eset nem szignifikáns. Továbbá a t próba is azt 
mutatja, hogy egyetlen változó sem tekinthetQ meghatározónak. A sz_kített változatnál viszont az 
vehetQ észre, hogy a konstans érték 1%-on, míg az IQ tesztek pontszámai és a modell 10%-on 
jelentQsnek mondható. Az elemzés alapján a 3. egyenlet írható fel. 
 
 Y=15,678+0,172*隙彫町+ (3) 
 

ahol  a véletlen hibatag, a változók pedig lásd (1. táblázat). 
 

Az egyenlet alapján azt a megállapítást lehet tenni, hogy az IQ teszten elért pontszámok növekedése a 
munkakörspecifikus készségek eredményeiben várhatóan szignifikáns emelkedést okoz. Viszont fontos 
kitérni arra, hogy a korrigált R2 mutató értéke alapján a modell magyarázóereje alacsony. 

Összegzés 

A kutatás célja az volt, hogy kiderüljön mennyire pontos és megbízható elQre jelzQnek bizonyulnak az 
alkalmazott kiválasztási tesztek (általános intelligencia és konfliktuskezelési stílus) és háttérjelleg_ 
információk a dolgozói teljesítmények vonatkozásában, amely a közvetlen felettesek általi értékeléseken 
keresztül került megragadásra. Ehhez a mintát egy Debrecen központú, szolgáltatószektorban 
tevékenykedQ cég munkavállalói biztosították.  
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Az eredmények alapján megállapíthatóvá vált, hogy a dolgozói kommunikációs készség hatékonyan 
prediktálható a nem, az egyetemi végzettség és az 1-3 éves vállalatnál eltöltött idQszakhoz kapcsolódó 
adatokon keresztül. Ezek mindegyike pozitív együtthatóval szerepel a modellben, azaz a nQk, az 
egyetemi diplomával rendelkezQk és a minimum egy és maximum hároméves szervezeti tagsággal 
rendelkezQk kommunikációs készsége lesz a leginkább kiemelkedQ a közvetlen felettesek értékelései 
szerint. Problémamegoldás tekintetében mindössze a konfliktuskezelési teszt problémamegoldó stílusa 
bír szignifikáns hatással. Office ismeretek terén nem található jelentQséggel bíró lineáris modell. 
Munkakörspecifikus készségek szempontjából az IQ teszt bizonyul egyedül eredményesnek, amely 
emelkedése növeli az elemzett változó értékét. Fontos kitérni arra, hogy magyarázóerQ tekintetében 
mindössze a kommunikációs készséghez kapcsolódó modellt lehet kiemelni, ahol a korrigált R2 mutató 
alapján ez több, mint 21%. 
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Mellékletek 

1. sz. melléklet: A Cook statisztika értékei 
Annex 1: Cook statistics 

 
1. modell 2. modell 3. modell 4. modell 

,04739 ,00020 ,00159 ,02820 
,00870 ,08564 ,12686 ,17143 
,00285 ,08813 ,00075 ,02436 
,01176 ,01373 ,02461 ,00797 
,08097 ,00128 ,00028 ,00052 
,08577 ,01189 ,01521 ,00000 
,00246 ,00192 ,01180 ,00117 
,03155 ,04363 ,02592 ,00759 
,03795 ,03400 ,06071 ,00125 
,08570 ,00023 ,00051 ,01615 
,05424 ,23824 ,02116 ,14015 
,00870 ,00765 ,00614 ,00014 
,00136 ,00028 ,03506 ,00161 
,00062 ,02463 ,00443 ,00029 
,00416 ,00810 ,00058 ,01168 
,02787 ,00017 ,00010 ,00001 
,00306 ,03529 ,00987 ,01772 
,20280 ,00001 ,00175 ,00954 
,03795 ,07150 ,00098 ,02984 
,02153 ,00730 ,01154 ,00913 
,00478 ,02995 ,05188 ,01664 
,00285 ,00299 ,00620 ,01007 
,06200 ,00023 ,03986 ,00275 
,00202 ,00047 ,06804 ,00372 
,00416 ,00021 ,00110 ,00039 
,00019 ,00741 ,00001 ,00867 
,00478 ,00781 ,05063 ,00142 
,00478 ,00276 ,02520 ,00044 
,04751 ,00093 ,00663 ,01212 
,00306 ,00011 ,00292 ,01453 
,01176 ,00302 ,00210 ,00229 
,00634 ,08281 ,13472 ,18822 
,00416 ,00005 ,02225 ,00118 
,00285 ,02552 ,00315 ,00052 
,02197 ,00160 ,00433 ,00113 
,00634 ,14440 ,16774 ,29842 
,02153 ,00622 ,00000 ,00008 
,03585 ,00547 ,00457 ,00000 
,00246 ,00057 ,00192 ,00202 
,01464 ,02703 ,01496 ,01372 
,00478 ,01303 ,20963 ,01345 
,00634 ,02901 ,08872 ,06916 
,01176 ,00037 ,02487 ,00220 
,00285 ,00242 ,00041 ,00239 
,00634 ,05129 ,02647 ,01056 
,00870 ,08675 ,13360 ,15972 
,00306 ,08305 ,04191 ,05221 
,00202 ,11113 ,07348 ,07684 
,02787 ,01231 ,01027 ,01320 
,12605 ,01298 ,00447 ,02780 

Forrás: Saját szerkesztés SPSS adatok alapján 
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Magánszemélyek levéltári iratajándékozásának tanulságai  JNSZ 
megyében 

The lessons learned from private document donations in JNSZ County 

CSÖNGE A. 

Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára, csonge.attila@mnl.gov.hu 

Absztrakt 

Történelmi ismeretekhez jellemzQen írott dokumentumok kutatásával jutnak történészeink. 
Történelmünk forrásait a levéltárak Qrzik. Hazánk legnagyobb közgy_jteménye, egyben legnagyobb 
levéltára a Magyar Nemzeti Levéltár, mely 2012-ben az Országos Levéltár és a megyei levéltárak 
összevonásával jött létre. 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár sok évtizede gy_jti a megye településeinek közigazgatási 
iratait. A különbözQ hivatalokat, bíróságokat, iskolákat és állami vállalatokat törvény kötelezi arra, 
hogy történelmi szempontból maradandó érték_, vagy jogbiztosító irataikat tizenöt év elteltével 
leadják a levéltárakba. A magánszemélyeket, egyesületeket és pártokat azonban semmilyen jogszabály 
nem kötelezi arra, hogy magántulajdonban lévQ régi irataikat, fényképeiket átadják a levéltárak 
valamelyikének. 
A hivatalos forrásokon túl a magániratok is számos értékes adalékkal szolgálhatnak a történelem 
részletgazdagabb bemutatásához és megértéséhez.  
E rövid tanulmány azt mutatja be, hogy JNSZ megyében hogyan változott az elmúlt években a 
magánirat ajándékozás, milyen okok álltak a változás hátterében, milyen dokumentumokat ajánlottak 
fel részükre és ezek miért jelentQsek a levéltári kutatás szempontjából. 

Kulcsszavak: Kultúra, társadalmi értékek és életmód szociológiá ja 

Abstract 

Our historical knowledge is based on historians’ research of written documents. These written 
historical documents are preserved by archives. The biggest of our country’s public collections 
is the National Archives of Hungary which was established in 2012 by merging the national and 

county acrhives. 

For many decades the Jász-Nagykun-Szolnok County Archives have collected the administrative 

documents of the county’s settlements. Various offices, courts, schools and state -owned 

companies are required by law to submit their records of historical value to the archives after 

fifteen years. However individuals, associations and parties are not required by law to pass on 

their private records or photographs to any of the archives. 

In addition to the official sources the private documents can also provide a number of valuable 

insights for a more detailed presentation and understanding of history. 

This bried study shows the changes of private records gifting in JNSZ County, the reasons behind 

the change, what documents were offered to them and are they important for archival research. 

mailto:csonge.attila@mnl.gov.hu
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Bevezetés 

A Régiókutatás Szemle 2018. évfolyamában megjelent Levéltári nyitás a lakosság felé JNSZ 
megyében: miért és hogyan? c. tanulmány1 átfogó képet nyújtott a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára m_ködésének sajátosságairól, a társadalom felé történQ nyitás 
okairól és módozatairól. Jelen írás ennek az összetett folyamatnak egy kicsi, de annál fontosabb 
szegmensérQl, a magánszemélyek iratajándékozásairól szól. 

Témánk felvezetéseként a levéltárak gy_jtQterületi munkájáról fogok megosztani néhány alapvetQ 
információt, majd kitérek arra, hogy miért fontos ezen belül a magániratok gy_jtése, ezután pedig 
néhány példán keresztül röviden bemutatom, hogy a JNSZ megyei levéltárban hogyan változott ez a 
tevékenység az elmúlt évtizedekben, végül pedig igyekszem némi tanulsággal is szolgálni. 

1. Alapvetések 

Azok kedvéért, akik most elQször olvasnak e témáról, érdemes tisztázni néhány alapvetQ kérdést. 
ElsQként azt, hogy mi is a levéltár? Lényegében a három közgy_jtemény típus egyike. A múzeumról 
mindenki hallott már, jellemzQen régészeti leleteket, tárgyi emlékeket Qriz. A könyvtár több 
példányban kinyomtatott könyveket tesz mindenki számára hozzáférhetQvé. Míg a levéltár olyan 
közgy_jtemény, amely a történelem írott, papíralapú forrásait Qrzi, melyek sok esetben csak egy 
példányban maradtak fenn. 

Miért fontos ezen egyedi írott szövegek gy_jtése? Azért, mert történelmünk jellemzQen ezeken 
keresztül ismerhetQ meg. A történelemkönyvek lapjain olvasható minden mondat és szó mögött 
valamilyen levéltári forrás, jobb esetben nem is egy, hanem több, egymással is összevethetQ, 
különbözQ írott, vagy képi dokumentum áll. A történészek e levéltári források kutatása és elemzése, 
összefüggéseik felismerése révén jutnak azon tények, adatok birtokába, amelyeket azután tömören 
összefoglalva tanulmányok lapjain, konferencia elQadások szövegében prezentálnak. Míg egy 
publicista akár a tolla végét rágva, a képzeletére támaszkodva is kiegészítheti egy-egy újságcikkben az 
ismert tények közötti _rt, saját történetet költve, addig a történész hitelesen csak lábjegyzetekben 
meghivatkozott, tehát visszakereshetQ és így ellenQrizhetQ források alapján írhat le bármit történelmi 
eseményekrQl, személyekrQl. Tehát a levéltárban nem csak gy_jtik, hanem kutatják is a régi iratokat. 
Értelemszer_en csak azt tudjuk kutatni, amirQl van írásos emlék. AmirQl nincs, az fehér folt marad a 
történelemben. Akkor tehát, amikor eldöntjük, hogy milyen iratokat veszünk át és Qrzünk meg az 
utókornak, gyakorlatilag arról döntünk, hogy mi válhat a történelem részévé. AkirQl, vagy amirQl nem 
marad fenn írott, vagy képi forrás, az elfelejtQdik és olyan, mintha nem is létezett volna! 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár a megye és települései írott forrásait gy_jti. Az egyes 
állami, megyei, járási hivatalokat, önkormányzatokat, bíróságokat, iskolákat és állami vállalatokat 
törvény kötelezi arra, hogy történelmi szempontból maradandó érték_, vagy jogbiztosító irataikat 
tizenöt év elteltével leadják a levéltárakba.2 A levéltárunkban Qrzött iratok döntQ többségét ezen, 
hivatalos úton keletkezett iratok teszik ki. 

                                                           
1http://regiokutatasszemle.hu/wp-content/uploads/Csönge-Attila-másolata.pdf Letöltés ideje: 2019. január 23. 
2http://mnl.gov.hu/torvenyek Letöltés ideje: 2019. január 23. 

http://regiokutatasszemle.hu/wp-content/uploads/Csönge-Attila-másolata.pdf
http://mnl.gov.hu/torvenyek
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A magánszemélyeket és egyesületeket azonban semmilyen jogszabály nem kötelezi, nem is 
kötelezheti arra, hogy magántulajdonban lévQ régi irataikat, fényképeiket átadják a területileg illetékes 
levéltárak valamelyikének. 

Miért fontos mégis, hogy magániratok is a levéltárba kerüljenek? Azért, mert a történelem nem csupán 
hadvezérek és királyok, neves politikusok tetteibQl áll, hanem a kis emberek hétköznapi életébQl, 
emberi sorsából is. Ha kíváncsiak vagyunk arra, hogy a társadalom többsége hogyan élte meg a nagy 
történelmi eseményeket, ha meg akarjuk érteni a társadalmi folyamatokat, ha érdekel bennünket a 
megyei, települési helytörténet, az országostól eltérQ helyi sajátosságok, tehát ha hitelesebb képet 
akarunk alkotni a történelemrQl, akkor nem elégedhetünk meg a közigazgatási iratok vizsgálatával, 
hanem gondot kell fordítanunk magánszemélyek történelmi forrásértékkel bíró iratainak gy_jtésére, 
elemzésére is. 

Természetesen, mint minden forrást, úgy a magánszemélyek iratait is megfelelQ forráskritikával kell 
kezelni. Mégis fontos adalékokkal szolgálhatnak egy-egy történelmi eseményrQl, hiszen a hivatalos 
dokumentumok nem tudósítanak minden részletrQl, illetve nem adnak teljes képet. Ezzel szemben egy 
napló, egy visszaemlékezés, vagy titokban elkattintott fénykép olyan részleteket örökíthet meg, amit 
semelyik más korabeli hivatalos forrás nem örökíthetett meg. Ugyanígy magánszemélyeknél 
fennmaradhatnak olyan korábbi rendszerek hivatalos úton keletkezett dokumentumai is, melyeket egy 
késQbbi politikai kor szisztematikusan megsemmisíteni igyekezhetett. De iratok pusztulhatnak el 
háborúkban, árvizekben, t_zvészekben is és így egyes korok és területek olyan forráshiányossá 
válhatnak, hogy gyakorlatilag csak magánszemélyek iratajándékaiból nyerhetQ bepillantás 
történetükbe. Számtalan oka van tehát annak, hogy miért fontos egyes magániratok levéltári 
megQrzése és kutatása. 

Zárójeles megjegyzés: magánirat gyarapodáskor azért beszélünk ajándékozásról, mivel mint minden 
közgy_jtemény, a levéltár is szegény, így vásárolni nem tudunk, mert nincs mibQl. Tehát jellemzQen 
csak akkor kapunk magániratokat, ha azokat valaki önként felajánlja. Ennek viszont több feltétele is 
van. Egyrészt fontos, hogy a magánszemély tudjon a levéltár létezésérQl és arról, hogy ott mit 
csinálnak. Másrészt tudjon az iratfelajánlás lehetQségérQl. Harmadrészt meglegyen az a bizalom a 
levéltár irányában, hogy azt feltételezze, jobb helyen lesz az általa fontosnak gondolt irat a levéltárban, 
egy közintézményben, mint otthon a saját íróasztala fiókjának mélyén, vagy egy antikváriumnak 
eladva. 

2. Különleges és jellegzetes ajándékozási esetek 

Tekintettel arra, hogy a levéltárak sokáig igen zárt intézmények voltak, ezért az iratajándékozásnak 
sem volt gyakorlata, különösen Szolnokon. Ha valakinek egy idQs hozzátartozója meghalt, akkor az 
örökösök azt nézték, hogy mi az, ami pénzzé tehetQ és a régi, megsárgult irathagyatékok legtöbb 
esetben a szemétdombon végezték. Extrém példa: pár évvel ezelQtt egy szemétben guberáló hozott be 
egy szatyornyi iratot Szolnok város rendezési terveivel kapcsolatban. Valószín_leg egy mérnök 
hagyatéka lehetett. Az elmúlt években ezen iratok tudományos elemzése révén sikerült kideríteni, 
hogy nem az a budapesti mérnök, Papp Imre, Szolnok városrendezési tervének atyja, akit a háború 
utáni szakirodalom számon tartott, s nem a kommunista városvezetés új ötleteit valósították meg az 
elkövetkezendQ évtizedekben, hanem bizony volt ennek a két háború közötti, Horthy-kori elQzménye 
is, s a valódi készítQ személyét, vitéz Bajor József városi fQmérnök kilétét, a tervek kidolgozásában 
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játszott szerepét politikai okokból hallgatták el.3 Mindez egy szemétdombra kidobott iratkupac 
hatására indult kutatómunka eredményeként derülhetett ki. (1. kép) 

 
1. kép: Szolnok városrendezési iratainak egy oldala.4 

Sokan nem becsülték tehát elhunyt felmenQik irathagyatékát, nem is tudtak a levéltárról és az 
iratajándékozás lehetQségérQl. A levéltárnak ezért is nyitnia kellett a lakosság felé, mely nyitási 
folyamat nálunk csak a 80-as években vette kezdetét, amikor végre a mi levéltárunk élére is 
diplomával rendelkezQ igazgatót neveztek ki. E nyitás több lépésben zajlott, levéltári évkönyv 
megjelentetésével, tudományos konferenciák és kiállítások megrendezésével, majd mind szélesebb 
társadalmi csoportokat megszólító közm_velQdési munkával és egyre intenzívebb helyi 
médiajelenléttel. ErrQl a folyamatról részletesen szóltam egy évvel ezelQtt. Ugyanakkor ez a folyamat 

                                                           
3Tekintettel arra, hogy vitéz Bajor József (189Ő-1962) német származású volt, eredetileg Kuchenbauer 
családnéven született, a megye egykori fQispánjával állt rokoni nexusban, az elsQ világháborús katonai 
érdemeiért vitézzé is avatták, s a második világháborúban légoltalmi parancsnokként a front megérkezéséig a 
városban szolgált, vagyus a német megszállás után is hivatalban maradt, ugyanakkor a szovjet csapatok 
bevonulását nem várta meg, a frontátvonulást Budapesten élte át, tehát halmozottan hátrányos helyzet_nek 
számított a háborút követQen. Ugyanakkor szaktudására a városrendezési tervek kidolgozásához és 
megvalósításához az új, kommunista városvezetésnek is megkerülhetetlenül szüksége volt, amit sok egyéb tény 
mellett az is bizonyít, hogy egészen 19őő-ig, tehát a Rákosi-rendszer évei alatt is a város fQmérnökeként 
dolgozhatott. Csönge Attila: Ki volt Szolnok városrendezési tervének atyja? (Kézirat. Várható megjelenés a 
TISICUM c. múzeumi évkönyvben 2019 elején.) 
4Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára (továbbiakban: MNL JNSZML) XV. 16. 
Szolnok város rendezésével kapcsolatos iratok 
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tette lehetQvé, hogy immáron egy helyben ismert és népszer_ intézményként eredménnyel 
népszer_síteni tudjuk a magánirat ajándékozás lehetQségét is. 

Ez jól tetten érhetQ az iratajándékozások számának növekedésében. (2. kép) 

 

2. kép: Papíralapú iratajándékozások éves száma az MNL JNSZ Megyei Levéltárában (1980-2018) 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

Mivel a mi levéltárunk más megyei levéltárakhoz viszonyítva is sokáig zártabb volt, ezért a magánirat 
ajándékozás is késQbb és lassabban vette kezdetét. A rendszerváltás elQtt gyakorlatilag nem volt 
iratajándékozás. A 80-as években tíz év alatt összesen egy iratajándékozási eset volt, melynek 
keretében egy szál nemesi oklevelet a levéltárnak adományoztak. A 90-es években kezdetét vette a 
lassú nyitási folyamat, a kárpótlások idején a lakosság is tömegesen kereste fel a levéltárat, többen 
megismerték, hogy van ilyen intézmény és milyen jó tud lenni az, ha itt megQrzik a régi iratokat. Ez 
magával hozta az iratajándékozás megjelenését is, igaz, a 2000-es évek elejéig még mindig csak 
rendkívül szerény mértékben. Ekkor már nem tízévente egy, hanem átlagban kétévente egy 
iratajándékozás volt levéltárunkban. 2010-tQl, a levéltár ismertségének és népszer_ségének 
növekedésével arányosan az iratajándékozás is fellendült. Ekkor már évente három-négy-öt 
iratajándékozás volt. 2011-ben rendeztük például elsQ világháborús kiállításunkat, melynek kapcsán 
meg lehetett szólítani magánszemélyeket, hogy elQbb csak a kiállításra adjanak kölcsön régi 
fényképeket, iratokat, késQbb a kiállítást követQen is nálunk hagyják azokat.5 

Mivel munkánk során a helyi sajtó képviselQivel is sikerült szoros kapcsolatot kiépítenünk, ezért az 
elmúlt években úgy döntöttünk, hogy ezt a jó kapcsolatot tudatosan az iratajándékozás 
népszer_sítésére is felhasználjuk. Idén is volt olyan iratfelajánlónk, aki a kórházban feküdve, 

                                                           
5http://mnl.gov.hu/mnl/jnszml/virtualis_kiallitas/i_vilaghaboru Letöltés ideje: 2019. január 23. 

http://mnl.gov.hu/mnl/jnszml/virtualis_kiallitas/i_vilaghaboru
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unalmában az újságot olvasva talált iratajándékozásról hírt adó cikkre és így határozta el, hogy Q is 
nekünk ajándékozza régi, történeti érték_ iratait. De a Szolnok Televízió segítségével is készíthettünk 
olyan magazinm_sort Levéltári Kincseink címmel, amiben olykor ajándékba kapott dokumentumokat 
is be tudtunk mutatni. Ezeket azóta is ismétli a televízió és így rengeteg emberhez elér felhívásunk az 
iratajándékozásról. (3. kép) 

 

3. kép: Új Néplap, 2016. szeptember 27-i számának címlapképe 
 

Volt, hogy egy rendezvény jelentett inspirációt valakinek. KülsQs kutatónk, Dr. SebQk Balázs például 
a munkásQrség megyei történetérQl tartott elQadást, melyet igen tárgyilagosan, pozitívumokat és 
negatívumokat egyaránt felsorakoztatva mutatott be. A hallgatóság egyik tagja ezen elQadás hatására 
döntött úgy, hogy munkásQr apja iratait megosztja a levéltárral, mert látta, hogy itt nem politikailag 
motivált lejárató kampány, hanem tárgyilagos kutatómunka folyik. A magas szakmai színvonal tehát 
ezen a vonalon is kifizetQdQ lehet. 

A szakmai kapcsolatokon túl a személyes ismeretség fontosságára hívja fel a figyelmet az az eset, 
amikor a MOL egykori vezérigazgató-helyettese, Dr. Szalóki István több éves személyes kapcsolat 
után végül nem a zalaegerszegi Olajipari Múzeumnak, hanem nekünk adta át feljegyzéseit, mely a 
szolnoki székhely_ Nagyalföldi KQolajkutató Vállalat történetével kapcsolatos adalékokon túl is 
számtalan érdekességet rejt.6 Egy-egy ilyen kapcsolat és az azzal járó bizalom évek alatt tud csak 
kialakulni és addig sok szakmai sikert és magas színvonalú munkát kell felmutatni. (4. kép) 

 

                                                           
6MNL JNSZML XIV. 22. Dr. Szalóki István irathagyatéka 
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4. kép: Dr. Szalóki István (balra) 2016-ban a Levéltári est programsorozat keretében 
megtartott elQadása végén, melyet 2017-es iratajándékozása követett 

 

A személyes megjelenés fontosságát különösen érezzük a pártok esetében is. Bármily meglepQ, 
manapság a pártokat, egyesületeket sem kötelezi semmi dokumentumok levéltári leadására. 
Választások esetén a plakátok, szórólapok, választási programok – amelyik pártnak épp van 
nyomtatott programja – tehát bármilyen dokumentum gy_jtése csak úgy lehetséges nálunk, ha a 
levéltáros személyesen felkeresi az egyes pártok irodáit és elkéri azokat, „ha a hegy nem megy 
Mohamedhez, Mohamed megy a hegyhez” jeligével. Ezen esetekben is fontos a bizalom, valamint a 
személyes fellépés, meggyQzQ erQ, valamint a politikusok hiúsága, hogy a történelem részévé válva 
látványosabb nyomot hagyjanak. (5. kép) Hasonló módszerrel gy_jthetQk a mozi és különbözQ 
rendezvény-plakátok. 
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5. kép: Pártok, egyesületek, filmek és rendezvények plakátjai a Levéltárban 
 

A szemléletformálásra példa lehet a Szolnoki Járási Hivatal esete, mely tavaly kapott új épületet. 
TQlünk kértek segítséget, hogy a folyosókat a járás történetét bemutató levéltári dokumentumokkal 
díszíthessék. Ennek jegyében kétszer is felvilágosító elQadást hallgathattak meg az ott dolgozók a 
háborús iratpusztulásokról és a dokumentumok megQrzésének fontosságáról, aminek eredményeként 
idén már maguktól ajánlották fel, hogy az osztályvezetQkrQl készült tabló másolatát szeretnék 
elhelyezni a levéltárban az utókornak történQ megQrzés céljából. 

Az iratajándékozások rendkívül sokfélék lehetnek. ElQfordul, hogy valaki csak egyetlen apró papírost 
hoz be és mi annak is örülünk, mert az is lehet érdekes. Példaként említhetQ egy 19Ő1-es világtérkép, 
mely a háború közbeni határokat mutatja. Aki látott már történelmi dokumentumfilmeket a 
világháborúról, az tudja, hogy a különbözQ frontvonalakat és hadmozdulatokat sok esetben nem az 
adott korszak térképein, hanem vagy háború elQtti, vagy háború utáni térképeken szemléltetik. Egy 
laikusnak nem t_nik fel, de nekünk, történész-levéltárosoknak az az egy szál térkép is értékes ajándék 
volt, mert az országhatárok különleges állapotát szemlélteti. 

De elQfordul olyan is, igaz ritkábban, hogy valaki komplett irathagyatékot ajánl fel nekünk. Példaként 
említhetQ Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 1919 és 19ŐŐ közötti alispánja, Alexander Imre több 
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doboznyi irat és fényképhagyatéka, melyet lánya, a fényképen az udvarlója mellett mosolygó hölgy 
ajándékozott nekünk.7 (6. kép) 

 

 

6. kép: Alexander Magdolna udvarlójával. A fényképfelvételek a személyek arcképein túl 
megörökíthetik a különbözQ viseleteket, vagy épp a lakás enteriQrök változásait is. Az avatott 

szemnek számtalan szempontból érdekes forrás lehet akár egy olyan hétköznapi családi 
felvétel is, mint a fenti. 

 

Van sok olyan eset, amikor valaki érzelmi okokból ragaszkodik egy-egy családi irathoz, fényképhez. 
Nyilván a levéltárosok sem fogják kicsemegézni senkinek a családi fotóalbumát. Szerencsére a 21. 
században a technika fejlQdése már lehetQvé teszi a digitalizálást. A dokumentumok így is 
hasznosulnak a tudományos kutatómunka számára, amit bizonyít kollégám, Bojtos Gábor fQlevéltáros 
könyve Szolnok elsQ világháborús hátországi történetérQl, melyben helyet kaptak többek között egy 
lokálpatrióta szolnoki ügyvéd, Dr. Vincze Gyula digitális másolatban felajánlott gazdag 
gy_jteményének darabjai is, ahogyan a helyi családkutató klub vezetQje, B. Sipos Gabriella is ilyen 
formában osztotta meg velünk különleges fényképeit.8 

Ez a technika tette lehetQvé, hogy az iratajándékokat beszkennelve egy vándorkiállítást hozzunk létre 
2016-ban, amit azóta nemcsak Szolnokon, de a megye több településén is bemutathattunk és továbbra 
is használni fogunk.9 (7. kép) Ez azért fontos, mert a levéltár földrajzi elhelyezkedésébQl és a 
közlekedésbQl adódóan az iratajándékozók többsége szolnoki. Nem is várható el, hogy valaki vidékrQl 
csak azért utazzon be Szolnokra, hogy akár néhány szál iratot behozzon nekünk. Természetesen 
vannak esetek, amikor telefonon szólnak és mi autóval kimegyünk, de több embert megszólít és a 
levéltár vidéki ismertségét növeli, ha egy ilyen vándorkiállítást eljuttatunk más városokba is. Fontos 
                                                           
7MNL JNSZML XIV. 10. Alexander Imre alispán irathagyatéka 
8Bojtos Gábor: Szolnok és az elsQ világháború – Hátország, hQsök, emlékezet. Szolnok, 2017. 
9http://mnl.gov.hu/mnl/jnszml/hirek/leveltari_vandorkiallitas_nyilt_a_tiszapart_moziban Letöltés ideje: 2019. 
január 23. 

http://mnl.gov.hu/mnl/jnszml/hirek/leveltari_vandorkiallitas_nyilt_a_tiszapart_moziban
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tehát, hogy kimozduljunk a megyeszékhelyrQl. Jászberényt követQen Tiszaföldváron a Tiszazugi 
Földrajzi Múzeummal rendeztünk közös kiállítást ebbQl az anyagból, melyet egybekötöttünk 
magánirat digitalizálással is. Azzal a felhívással fordultunk a helyiekhez, hogy a megnyitóra mindenki 
hozzon magával egy, vagy több iratot, amit lemásolhatunk, melynek sokan eleget is tettek. Legutóbb 
Túrkevére jutott el tárlatunk és tervezzük további helyszínek sorra vételét is. 

 

 

7. kép: „BQvülQ történelem” kiállítás megnyitója a szolnoki TiszapArt Moziban 2018. január 9-én. 
 

Az intézményi együttm_ködést is segíti egy ilyen közös kiállítás, hiszen a helyi múzeumok is sokszor 
kapnak iratfelajánlásokat. Ugyanakkor ezekrQl ritkán vezetnek olyan pontos és mindenki által 
hozzáférhetQ nyilvántartásokat, mint a levéltárak. Tiszaföldváron e közös kiállítás jegyében sikerült 
átmásoltatnunk magunknak a múzeum gy_jteményébQl a Martf_i Cikta CipQgyár digitalizált 
fényképgy_jteményét, ami jól kiegészíti a nálunk Qrzött iratokat. Cserébe mi is továbbadjuk nekik azt 
a 2-3 tucatnyi üvegnegatív fényképet, amelyet elsQ körben nekünk ajánlottak volna fel, de az ott élt 
fényképész hagyatéka, benne közel ezer darab üvegnegatívval Tiszaföldváron található meg, s nem 
lenne szerencsés, ha egy hagyaték kisebb része különszakítva lenne csak kutatható.10 Ez a fajta 
együttm_ködés igen ritka különbözQ közgy_jtemények között, mivel mind a levéltárak, mind a 
múzeumok féltékenyen Qrzik saját gy_jteményüket. E bizalomnak és szolidaritásnak a kiépülése is 
hosszú éveket vett igénybe. 

 

                                                           
10http://mnl.gov.hu/mnl/jnszml/hirek/ajandek_a_foldrajzi_muzeumnak Letöltés ideje: 2019. január 23. 

http://mnl.gov.hu/mnl/jnszml/hirek/ajandek_a_foldrajzi_muzeumnak
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3.  Konklúzió 

Összefoglalva az elhangzottakat elmondható, hogy a magánirat ajándékozás rendkívül értékes 
adalékokkal gazdagíthatja a történettudomány által vizsgált források körét. Az ajándékozás 
fellendítése ugyanakkor nem megy egyik pillanatról a másikra. Sok év, esetünkben három évtized 
munkája kellett hozzá, hogy ismertségünk és elismertségünk révén olyan pozitív kép alakuljon ki 
rólunk a köztudatban, hogy érdemben elQ tudjuk mozdítani az iratajándékozást. Ebben nagy 
segítségünkre vannak a kiállítások, illetve a technika fejlQdése révén a digitális másolatkészítés is. Bár 
még mindig a legjobb ajánlólevél a személyes ismeretség és bizalom, de már kezdik éreztetni 
hatásukat a helyi médiában közzétett felhívások, megszólalások is. (8. kép) 

 

 

8. kép: Magánirat ajándékozást népszer_sítQ szórólap 
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Kulturális misszióm részének érzem, hogy itt, e rövid összefoglaló végén is arra kérjem a Tisztelt 
Olvasókat, vigyék hírét a levéltári magánirat ajándékozás lehetQségének! Nem csak a mi levéltárunk, 
hanem bármely levéltár örömmel fogadja magánszemélyek iratfelajánlásait. Akár egyetlen irat, vagy 
fénykép, akár digitális másolatban történQ felajánlása is biztosíthatja, hogy egy adott személy, vagy 
esemény, így a Tisztelt Olvasók felmenQinek cselekedetei is a történelem részévé válhassanak! 
Iratfelajánlásaik révén alakíthatják közös történelmünket és segítik a történészek munkáját. Kérem, 
hogy otthonukban is ilyen szemmel nézzenek régi irataikra, fényképeikre! 
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Teljesítménymenedzsment-fókuszú társadalmi innováció a közszférában 

Performance management focused social innovation in the public sector 
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Absztrakt 

Manapság egyre jelentQsebb szerepet kap a teljesítménymenedzsment minden vállalat, szervezet 
életében. Kutatásom elsQsorban a közszolgáltató szektorra fókuszál, hiszen ezen a területen is meg kell 
felelni számos elvárásnak mind a szervezet érdekeinek, mind a vevQk igényeinek vizsgálatakor. 
Napjainkban a társadalmi innovációs tevékenységnek is jelentQs szerepe van, hiszen minden 
közszolgáltató vállalat szeretne olyan szolgáltatást nyújtani, ami a társadalom elvárásainak megfelel, 
illetve olyan fejlesztéseket bevezetni, ami a köz érdekeit képviseli. Arra a kérdésre keresem a választ, 
hogy miért jó, ha egy közszolgáltató szervezet társadalmi innovációs tevékenységet folytat és ez hogyan 
lehet hatással a szervezet teljesítménymenedzsment rendszerére. A válasz erre a kérdésre egyszer_, 
hiszen versenyképességet, hatékonyságot, olcsóbb szolgáltatást és társadalmi kohézióerQsítést 
eredményez. Azonban érdemes azt is megvizsgálni, hogy ezen elemek beépítése mellett hogyan lehet a 
szervezet teljesítményének mérhetQségére is összpontosítani,. Munkámban megjelenik, hogy milyen 
teljesítménymenedzsment módszerek vannak és melyik az, amit a vizsgált egészségügyi szervezetek a 
gyakorlatban alkalmaznak. A fQ célom ezen területek vizsgálatával, hogy közelebb kerüljek az általam 
megfogalmazott kutatási kérdések tisztázásához, ami a közszolgáltató szervezek 
teljesítménymenedzsmentjéhez kapcsolható elsQsorban. 

Kulcsszavak: teljesítménymenedzsment, egészségügy, társadalmi innováció, BSC, közszféra 

Abstract. Performance management is becoming more and more important today in the everyday-life 

of a company or any organizations. Nowadays, the topic of performance evaluation has importance not 

only in the business sector but also in the public sector. Not only the interests of an organization have 

to be highlighted, but also those of the employees. In addition to this, in case of public service providers, 

their customers may have influence on performance perception. Literature in the field of performance 

management is very diverse but it can be stated that public service organizations have come to the 

forefront. In this paper a basic research is presented that contributes to the formulation of my research 
hypothesis.  

Keywords: Performance Management; Healthcare; Social Innovation, BSC; Public sector 

JEL classifaction: H83, L25, L32, M10 

 
1. Bevezetés 

 

Számos publikáció foglalkozik azzal, hogy egy teljesítménymenedzsment rendszer szerepe mennyiben 
meghatározó egy szervezet életében. Mára nem csak az üzleti szférában kapott helyet ez a terület, hanem 
                                                           

1. https://orcid.org/0000-0002-6518-1901 
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a közszolgáltató szervezetek is használják a módszereit és megközelítéseit. A közszféra azonban olyan 
specifikumokkal rendelkezik, amik miatt a teljesítménymenedzsment alkalmazása más erQtérben és 
módon zajlik, összehasonlítva a versenyszférával (Kaplan, Norton 2002, Horváth 2016). A 
teljesítménymenedzsment a vezetQi eszköztárnak az egyik alapeleme, így nem csak az üzleti szférában 
kell ezzel foglalkozni, hanem közszolgáltató szervezetek körében is. A cikkben a közszférára irányuló 
kutatásaim néhány eredményét foglalom össze és ezek, illetve szakirodalmi elemek felhasználásával 
logikai úton elemzem a társadalmi innováció lehetQségeinek kihasználhatóságát az említett szektorban. 
Ezen felül javaslatot teszek egy általános stratégiai térkép, mint keretrendszer alkalmazására mind a 
teljesítménymenedzsment objektív m_ködtetése, mind a társadalmi innovációs lehetQségek 
kihasználhatóságát támogatandó. Jelen cikkel a célom bemutatni, hogy a cikk elején ábrázolt 
célhierachia eléréséhez mennyiben járul hozzá a jól megválasztott teljesítménymenedzsment. Továbbá 
fontosnak tartom kiemelten kezelni a kutatás társadalmi innovációs fókuszát is, mert az feltételezem, 
hogy az hozzájárulhat a kutatás eredményességéhez . 

2. A teljesítménymenedzsment sajátosságai a közszférában  

Minden rendszernek az elsQ feladata egy vagy több, a m_ködés során elérendQ cél meghatározása, így 
mindenképpen érdemes arra fókuszálni, hogy egy közszolgáltató szervezet vizsgálata és értékelése során 
konkrétan mi az, amire az adott szervezetben figyelni kell.  

ElsQ lépésben a szakirodalmi vizsgálatok alapján mutatom be egy közszolgáltató szervezet 
m_ködésének céljait és a teljesítményértékelQ rendszerének lehetséges módszereit. A vizsgált 
intézmények vezetQivel mélyinterjúkat készítettem, ami abban segített, hogy egy világos képet kapjak 
arról, hogy az egészségügyi intézmények milyen teljesítményértékelési rendszert részesítenek elQnyben.  

A szakirodalmi kutatások során számos definíciót megvizsgáltam, amik kiemelt elemként kezelték és 
fQ célként fogalmazták meg a teljesítményen belül a szervezeti hatékonyságot és eredményességet. 
Ezeket a célokat azonban értelmeznünk kell, hogy egy közszolgáltató vállalat életében mit jelentenek és 
milyen módon tudják ezt a két tényezQt elérni és mérni. Így egy általános célhierarhiát állítottam össze, 
amit az 1. ábra szemléltet.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ábra: Közszolgáltató vállaltok egy lehetséges célhierarhiája 
Figure I. Target hierarchy of performance management of public service    

organizations 
Forrás: Saját szerkesztés, Kocziszky és Veresné 2016 alapján 

 
Az 1. ábrán látható, hogy a legfelsQ szinten a jóLéti hatás fokozása áll, hisz egy közszolgáltató szervezet 
esetében ágazattól függetlenül ez a fQ cél, így a teljesítménymenedzsment rendszernek is ezt kell 
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elQtérbe helyeznie (Kocziszky és Veresné 2016). Második szinten a már említett eredményesség és a 
hatékonyság foglal helyet, azonban ezek további lebontásra szorulnak, így a harmadik szinten olyan 
elemek jelennek meg, melyek a fent említett magasabb szint_ célokat segítik elQ. Ezek alapján a 
következQ elemekre szükséges koncentrálni: 

 Korlátozott erQforrások kihasználása: itt szándékosan jelenik meg a korlátozott kifejezés, mert 
egy közszolgáltató szervezet esetén mind a pénzügyi  mind az emberi erQforrás, mind a tárgyi 
eszközök korlátozottak. Erre jó példa az egészségügyi szektor, ahol a kórházak költségkontroll 
rendszerrel rendelkeznek, ezért a pénzügyi erQforrásaik adott létesítményeken belül 
korlátozottak. Érdemes azt is megemlíteni, hogy ebben a szektorban nem a profitmaximalizálás 
a végsQ cél, de mivel közpénzzel gazdálkodnak a hatékony és gazdaságos m_ködésre kell 
koncentrálniuk (Csath 2016). 

 Szolgáltatási színvonal emelése: közszolgáltató szervezetrQl beszélünkés annak az egyik 
ismérve, hogy a vevQköre a teljes lakosság, azaz a szolgáltatásokkal nemcsak egy bizonyos 
réteget kell kiszolgálni, hanem valamilyen módon az élete során majdnem mindenki 
kapcsolatba kerül a szervezeteknek ezzel a típusával (Lannert 2004). 

 Lean szemlélet vagy folyamatszemlélet kialakítása: mivel a szervezetek struktúrája is azt 
mutatja, hogy nem egyszer_ egyvonalas szervezetek, ezért a folyamatok koordináltságára és 
kialakítására is ügyelni kell. A lean szemlélet a szolgáltatások minél inkább veszteségmenetes 
m_ködését célozza meg alapvetQen. A nemzetközi szakirodalom nagy számban számol be 
egészségügyi jó gyakorlatokról ezen a területen (Molnár, Kerchner 2016). 

 Szervezeti adottságok kihasználása: mivel a teljesítménymenedzsment rendszerek ezen 
elemekre fókuszálnak elsQsorban, ezt is kiemelten kell kezelni, mert fontos a jövQkép 
meghatározásában és az elsQ két szinten meghatározott célok elérése érdekében is.  

Egy szervezet elsQdleges feladata minden esetben a stratégia meghatározása .A közszolgáltató 
szervezetek életében ez kiemelt feladat, mivel az egyes ágazatok nem csak eltérQ célokkal rendelkeznek, 
hanem ehhez kapcsolhatóan eltérQ értékrendszerrel is. Érdemes leszögezni, hogy olyan rendszer 
választása javasolt, ami objektív értékelést ad és különösen érdemes arra is figyelni, hogy a 
kockázatcsökkentés módja is elQtérbe kerüljön. A közszféra speciális jellegébQl adódóan azt inkább 
kockázatkerülés jellemzi, mivel sokkal szélesebb a vevQköre.  

Kutatásaim során összegy_jtöttem, hogy milyen módszerek alkalmazása a leggyakoribb ezeken a 
területeken, így a következQkben ezt fogom bemutatni.  

 

3. Közszolgáltató szervezetek által alkalmazott teljesítményértékelési módszerek  

Mivel egy teljesítménymenedzsment rendszernek a célhierarchiához illeszkedése az elsQdleges, így 
vannak olyan jellegzetességek, amik minden módszerben fellelhetQek. Az 1. táblázat elsQ oszlopa ezen 
elemeket jeleníti meg. Azonban minden szervezet adottságai heterogének (méret, erQforrások, földrajzi 
elhelyezkedés), így ehhez kell társítani a megfelelQ metódust. Továbbá minden eljárásnak van 
újdonságtartalma, így a táblázat utolsó oszlopában kerültek megadásra azon újdonságelemek, amik egy 
rendszer kiválasztásánál a szervezet számára elQnyt jelentenek. Érdemes kiemelni, hogy a 
teljesítménymenedzsment alkalmazásának vizsgálata során nem csak a módszer kiválasztása fontos, 
hanem vizsgálni kell egy adott nemzet sajátosságait, illetve regionális szinten is eltérQek lehetnek egy-
egy szervezet tulajdonságai, amik hatással vannak az alkalmazásra. A jellegzetességek oszlopban olyan 
elemek szerepelnek, melyek minden teljesítményértékelQ rendszer ben helyet kapnak. Ezek a 
tulajdonságok, elemek szükségesek ahhoz, hogy egy rendszer szervezett keretek között jól tudjon 
m_ködni. 
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.1. Táblázat. TeljesítményértkelQ módszerek bemutatása különös tekintettel a közszférára 
 I. Table Introduction of performance evaluation methods with special regard to the public sector. 

Forrás: saját szerkesztés: Veresné , Hogya (2011), Czeglédi (2011), Wimmer (2000) 
 

Jellegzetességei Módszerek Újdonság 

JövQorientáltság 

Hatékonyság 

Eredményesség 

Stratégia fQ eleme 

Szervezet és egyén 
kapcsolata 

Magas szint_ megfelelés 

Több terület egy idej_ 
megjelenítése 

Kvalitatív és kvantitatív 
indikátorok egyidej_ 

használata 

Balanced Scorecard 
(BSC) 

Szervezeti stratégia egyéni 
szintre történQ lebontása 

EFQM/CAF Ciklikus innovációs 
projektekkel fejleszthetQ 

Szervezeti 
TeljesítményértékelQ 
Rendszer (SZTÉR) 

Közszférában/igazgatásban 
alkalmazott keretmodell 

Hoshin Menedzsment Kritikus folyamatokra 
fókuszál, 

rendszerfejlesztés PDCA 
ciklus 

Teljesítmény Prizma Többcélú optimalizálás  
végén a képesség 

10 próba MinQsített 
szempontrendszer 

 
A módszerek összegy_jtésével az volt a célom, hogy megvizsgáljam, melyek azok a módszerek, amiet 
a közszektorban gyakran alkalmaznak. Emellett azért tértem ki arra is, hogy milyen 
újdonságtartalommal bírnak, mert az elsQ ábrában megfogalmazott célokhoz a lehetQ legjobban hozzá 
kell járulniuk.  

Elmondható, hogy minden módszer alkalmazásának vannak elQnyei és hátrányai, így nem jelenthetQ ki 
egyikrQl sem, hogy a legjobb. Ugyanakkor vannak olyan speciális ágazatok, amelyek egy adott módszert 
elQnyben részesítenek. Vizsgálataim egészségügyi szektorban végzem és ezen belül is korházakban, 
ezért a hipotézisem megalapozásához arra kerestem a választ, hogy Magyarországon milyen 
teljesítményértékelési módszerek alkalmazását részesítik elQnyben az egyes kórházak. Ennek a 
jelentQsége csupán abban mérhetQ, hogy melyik az, ami a leginkább alkalmas az egészségügyi szektor 
eredményeinek az objektív mérésére. Talán ez az ágazat az, ahol nagyon sok tényezQ figyelembevétele 
szükséges, hiszen betegenként és osztályonként is változhatnak a mutatók. Vannak olyan tényezQk, 
amiket érdemes kiemelten kezelni és egy késQbbi kutatás során számszer_síteni.  

Emberi erQforrás: itt ki lehet fejezni a számosságot, hogy egy adott intézményben hány és milyen 
végzettség_ munkaerQre van szükség a hatékony szolgáltatás eléréséhez. ElsQdleges a munkaerQ, mivel 
e tényezQ nélkül nincsenek szolgáltatások. Így ha azt vizsgáljuk, hogy melyik az a 
teljesítménymenedzsment módszer, ami a legjobban hozzájárul ehhez, akkor látható, hogy az a 
kiegyensúlyozott mutatószámrendszer (Balanced Scorecard – BSC). Ennek oka, hogy a stratégia az 
egyének szintjére kerül lebontásra (Fabian 2009). 

Fontos a tQke is, de egy közszolgáltató meghatározott kerettel dolgozik, azaz nem a 
nyereségmaximalizálás a legfQbb cél, hanem a gazdaságos m_ködés. Azt is meg kell említeni, hogy  



  
  Régiókutatás Szemle 2019/1 sz. 

DOI: 10.30716/RSZ/2019/1/3 
 

34 

 

minden rendszer bevezetésének és fenntartásának vannak költségei, így ezen tényezQ alapján nehéz 
lenne egy összehasonlíthatóságot generálni. (Davis, S. and Albright, 2003) 

IdQ: fontos tényezQ az idQ is, mert minden folyamatban egyfajta optimalizálást kell végrehajtani. FQleg 
egy egészségügyi intézményben lényeges, mert számos esetben életek is múlhatnak ezen tényezQn. A 
BSC is koncentrál erre az elemre is, de ebben a tekintetben az EFQM ciklikussága is hatékony 
segítséglehet (Whitley 1999). 

Hét magyarországi kórház teljesítménymenedzsment rendszerét vizsgáltam internetes tartalomelemzés 
és interjúk segítségével. ElsQdlegesen arra kerestem a választ, hogy az egyes intézmények milyen 
teljesítménymenedzsment megoldásokat alkalmaznak. Ennek a kutatásnak az eredménye alátámasztotta 
a 2. táblázatban feltüntetett információkat. Az egészségügyi intézmények heterogének voltak, aminek 
oka, hogy megyei jogú városnál és kisebb városok intézményeiben is vizsgáltam, milyen módszereket 
alkalmaznak. Az intézmény mérete és elhelyezkedése azért jelentQs, mert prioritása van a célok 
meghatározása során. Nem mindegy, hogy hány ember veszi igénybe a szolgáltatást. A mintám kis minta 
volt, az eredményeket a 2. táblázat mutatja be. Megállapítható, hogy az egészségügyi intézmények 
leggyakrabban választott módszere a Balanced Scorecard, mivel ezzel a szervezetet az egyének szintjére 
le tudja bontani a stratégiát. Ezáltal egy olyan minQségi és egyben mennyiségi mutatószámrendszert tud 
kialakítani, ami valós képet ad az intézményrQl. Ezen felül a fejlesztéseket is célirányosan tudja 
megtenni ezek alapján.  

 

2. táblázat. A vizsgált intézményekben alkalmazott módszerek 
 Table2 Methodology applied to the examined institutions  

Forrás saját készítés az intézmények weblapjai és stratégiai nyilatkozatai alapján 
 

Kórház Mérete Stratégiában bemutatott és 
alkalmazott módszer 

Miskolc megyei kórház Balanced Scorecard alapú 
Zirci Kórház kis városi kórház egyéni teljesítmény 

értékelésre zajlik, nincs 
konkrét adat a szervezeti 

értékelésre 
Csornai Margit Kórház kis városi kórház Balanced Scorecard alapú 

Szent Raffael megyei kórház Balanced Scorecard alapú 
Szent Pantelon rendelQ intézet Balanced scorecard  alapú 

Bugát Pál városi kórház Balanced Scorecard alapú 
Szent János Egyesített kórház nincs közérdek_ 

információ, de a jellege a 
Balanced Scorecard 

alapjaira mutat 
 

Érdemes megemlíteni, hogy nemzetközi kitekintés során is számos olyan intézmény stratégiai 
nyilatkozatával találkoztam, amelyek a BSC módszert részesítik elQnyben. A BSC jellemzQen az 
ezredforduló óta alkalmazott a közszolgáltató szektorban. Sikeressége abban rejlik, hogy egy vezetési 
eszköz, ami figyelembe veszi a vállalat nem pénzügyi teljesítményét is a pénzügyi mutatók mellett. Ezen 
felül elQtérbe helyezi a vevQkkel való kapcsolatteremtést és lényegesnek tartja a belsQ m_ködéssel és a 
fejlQdéssel kapcsolatos törekvéseket is. Továbbá nem csak a múltbéli eseményekre koncentrál, hanem 
elQtérbe helyezi a jövQbeni lehetQségeket is (Voelker-Raking 2001). 
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Érdemes a BSC négy alappillérét olyan mutatószámokkal alátámasztani, ami segítségünkre lehet egy 
intézmény teljesítménymenedzsment rendszerének a kialakításban és a fent említett három elemre 
kitérni (emberi erQforrás, tQke és idQ). Ezt a következQ mérföldkQként határoztam meg kutatásaimban, 
ahol nevesítem a mutatókat és egy hatékony mutatószámrendszert dolgozok ki.  

4. A társadalmi innováció megjelenése egy közszolgáltató szervezetben 

Elmondható, hogy minden egészségügyi intézmény próbál alkalmazkodni a környezethez és ez a 
teljesítménymenedzsmentjében is megjelenik. Azonban ennek korlátai vannak és számos olyan terület 
is hatással van rá, ami nem csak egy szervezet életében jelentQs, hanem a társadalmi igények 
kielégítésére is törekszik. A társadalmi innováció szerepe is jelentQs, így a 3. ábrán vázolt mátrix a 
társadalmi innováció gyakorlati hasznosulását mutatja be a közszférában. Meg kell említeni azonban, 
hogy a társadalmi innováció definíciós háttere nagyon sokszín_, így ennek a tisztázása is fontos (2. 
ábra). 

 

 
2. ábra A társadalmi innováció elemei  
Figure 2 Elements of Social Innovation 

Forrás: Saját szerkesztés Mumford(2002)- Hazel(2003)- Pol(2009)- URBACT(2015)-Anthony (2008) alapján 

A 2. ábrán vázolt fogalmi struktúra jól illeszthetQ a korábban bemutatott célhierarchiához. Három olyan 
területet emelhetünk ki, amire egy közszolgáltató szervezet esetében hatással lehet a társadalmi 
innovációs tevékenység (társadalmi megfelelés, m_ködési feltételek hatékonysága, tanulás és fejlesztés) 
és öt olyan elemet fogalmaztam meg, ami segít ezeknek a területeknek a fejlesztésében és a társadalmi 
innovációs folyamatok bevezetésében és szervezettségében. A következQ kapcsolati mátrixban (3. ábra) 
láthatjuk, hogy mely elem melyik területen jelenik meg.  

Területek 
 

Elemek 

Társadalmi 
megfelelés 

M_ködési 
feltételek, 

hatékonysága 

Tanulás és 
fejlesztés 

BevethetQ 
erQforrások 
növekedése 

X X   

Újfajta 
szakértelem és 

tudás elsajátítása 

X X X 

Jobb minQség_ 
szolgáltatások 

X X   

Mumford D. M 2002.

Új ötletek - közös cél

Hazel c. 2003.

Társadalmi problémák megoldása 
az érintettek bevonásával
Pol, E. - Ville, S. 2009.

ÉletminQség javítása
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Társadalmi 
magatartás 

minták változása 

X X X 

Elért célközönség 
változásának a 

száma 

X     

3. ábra A társadalmi innováció hasznosulásának mátrixa a közszférában 
Figure 3 Matrix of social innovation exploitation in the public sector 

 
Forrás saját szerkesztés Balaton-Kocziszky-Veresné 2015 alapján 

 
 

A társadalmi innováció mérése nehéz, mert minden szervezet más és más tevékenységében jelenik meg 
ez a folyamat. Azonban ha egy egészségügyi intézményben szeretnénk olyan mutatókat keresni, ahol 
mérhetQség fogalmazható meg, a fent említett öt elem használható. Azt gondolom, hogy a a legfontosabb 
cél, ahogy a 3. ábrán is látható, az a társadalmi megfelelés. Ezek a tevékenységek egyfajta társadalmi 
jóllét és elégedettség érdekében jönnek létre, azonban ha egy részletesebb vizsgálatot végzünk számos 
olyan mutató és elem is hatással lehet erre a területre, ami még ebben a 3. ábrában nincs feltüntetve 
(Kattel 2013). 

A társadalmi innováció kapcsán azt is érdemes megvizsgálni, hogy egy adott régiónak milyen értékei 
vannak és milyen innovatív tevékenységeket tud ezek kapcsán létrehozni. Ezért a jövQben 
mindenképpen érdemes egy-egy földrajzi területet kiemelni, megvizsgálni.  

 

5. Eredmények, összegzés 

Mivel nincs egységes teljesítménymenedzsment rendszer,  mindenképp érdemesnek tartom egy olyan 
integrált rendszer kidolgozását, ami elQsegíti az egészségügyi szektor hatékony értkelését. Ágazatokon 
belül is különbségek tapasztalhatók az intézmények között, de azt gondolom, hogy egy ilyen modell 
lehetQséget nyújt ezen egyedi adottságok beépítésére is. Kutatások alapján a Balanced Scorcard rendszer 
négy nézQpontja hatékonynak bizonyult ezen intézmények értékeléséhez. Azt gondolom, hogy a 
módszer alapjai jók, azonban vannak olyan további elemek, ami korábbi ismeretek és a megfogalmazott 
célhierarchia alapján beilleszthetQek. Továbbá érdemesnek tartom stratégia térképek elkészítését is, 
mert ezen információk is hozzá tudnak járulni az integrált rendszerek gyakorlati alkalmazásának sikeres 
kialakításához és implementációjához, valamint a társadalmi innovációs tevékenységet is meg lehet 
ebben a szakaszban tervezni. A fent említettek alapján elkészítettem egy javasolt stratégia térképet a 
vizsgált intézmények stratégia nyilatkozatai alapján. Ebben látható, hogy nagyon nehéz egy ilyen 
specifikus ágazatban tervezni és az is látható, hogy mennyi elemet kell figyelembe venni, hogy egy 
intézmény hatékonyan és eredményesen tudjon m_ködni amellett, hogy a társadalmi igényeket is 
kielégíti.  
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Forrás: saját 
szerkesztés vizsgált 

stratégia nyilatkozatok 
alapján 

 

 

 

 

 

 

4. ábra: Egy egészségügyi intézmény potenciális stratégiai térképe  
                                           Figure 4 Strategy map of health care institution 

Forrás saját szerkesztés kórházak stratégai nyilatkozata alapján 

 

Jelen kutatásom olyan eredményeket mutat be, ami hozzájárulnak ahhoz, hogy egy olyan egységes 
mutatószám rendszert tudjunk kidolgozni, ami alkalmazása során közszolgáltató szervezetek 
teljesítménymenedzsmentjében eredményes lehet. Fontos megteremteni a kapcsolatot az 1. ábrában 
megfogalmazott tényezQk és a kiválasztott teljesítménymenedzsment rendszer között. Az általam 
vizsgált intézményekben Balanced Scorecard alapjú teljesítménymenedzsment m_ködik, ami jónak 
mondható, mert a szervezeti startégiát tarja mindenkoron szem elQtt. Egy stratégia megtervezées során 
minden elemet kiemelten tud kezelni a szervezet, többek között a fent említett tQke, humán erQforrás 
tervezést, és a folyamatok idejét is. Úgy gondolom, hogy ezeket az információkat összevetve 
megállapítható, hogy az általam felvázolt célhierarchia és a BSC rendszer bevezetése között erQs a 
kapcsolat, mivel ennek a rendszernek a bevezetésével hatékonyabb lesz a szolgáltatás. A lean szemlélet 
segít a folyamatok kialakításában és a folyamatidQk csökkentésében, továbbá a szervezeti adottságok 
kihasználását és a korlátozott erQforrásokkal való gazdálkodást is megfelelQ módon tudja támogatni. 
További kutatásaimban az ebben a cikkben vázolt stratégia térkép alapján olyan rendszer kidolgozását 
szeretném célként kit_zni, ami a szervezet specifikussága ellenére is eredményességet hoz és hiánypótló 
lehet a teljesítménymenedzsment területén.  

 

A kutatást az EFOP-3.6.2-16-2017-00007 azonosító számú, Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a 
foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban cím_ projekt támogatta. A projekt az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul 
meg. 
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A saját tudás túlértékelésének tendenciája utánpótláskorú labdarúgók 
körében 

The tendency to overestimate one’s own skills among young football players 
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Absztrakt 

A mai sportban egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a fizikai állapot mellett a mentális felkészítésre is. A 
sportpszichológia meghatározó szerepet tölt be az egyéni és csapatsportágakban egyaránt. A 
sportolókat tekintve az egyik legfontosabb tényezQ az, hogy megfelelQ önértékeléssel rendelkezzenek, 
mivel ez a képesség jelentQs mértékben befolyásolhatja az adott játékos teljesítményét. Kutatásom fQ 
célkit_zése az volt, hogy labdarúgáshoz kapcsolódó feladatokon keresztül megvizsgáljam az önértékelési 
sajátosságokat utánpótláskorú labdarúgók körében. A gyakorlatok között volt a „dekázás”, labdapassz 
tornapadra, valamint a szlalom labdavezetést követQ cél elérése. Hipotézisem szerint a gyerekek a 
feladatok elvégzése elQtt hajlamosnak mutatkoznak teljesítményük felülbecslésére. 

Kutatásom során primer adatgy_jtést alkalmaztam. Az általam használt statisztikai elemzési módszer az 
egymintás t-teszt volt. Az elvégzett egymintás t-tesztek alapján megállapítottam, hogy a dekázási 
feladatban az alulbecslés volt jellemzQ (ami ellentmond a hipotézisnek), míg a labdapassz és a szlalom 
feladatokban összességében felülbecsülték teljesítményüket a gyerekek (e két feladatnál megerQsíthetjük 
a hipotézist). 
Kulcsszavak: Önértékelés, Teljesítmény, Utánpótláskorú labdarúgók, Sportpszichológia 
Abstract 

In today’s sport the mental preparation’s role is emerging in addition to physical training   Sports 
psychology is being implemented and applied widely both in invidiual and team sports. From the athletes 
perspective one of the most important factor is that they have the right and valid self-knowledge as their 
performance is highly affected by this input. The main objective of my research was to reveal the self 
assessment attributes among the young football players. The children performed three tasks during the 
research; juggling, passing on gymnastics bench and then reaching the finish line after dribbling of 
slalom were shown. My hypotesis is that the children tend to overestimate their performance and skills 
before performing tasks.  

I’ve been used primary data collection during my research. The used applied analytical method was the 
one sample t-test; based on this method, we can say that the underestimation have had a higher rate 
when measuring juggling (which contradict to the hypotesis) while the children overestimated their 
performance in the slalom and the passing tasks (in these two tasks we can confirm the hypotesis). 
Keywords: Self-esteem, Performance, Junior footballers, Sport psychology 
 

JEL Kód: Z29 

Bevezetés 

Az önértékelés, mint fogalom a szakirodalomban több értelmezésben is jelen van. Az általam 
használt megközelítésben az önértékelés arra utal, hogy az emberek a saját teljesítményükre 
vonatkozóan, ítéletet hoznak az általuk elért várható eredményre (Boud–Falchikov, 1989). A 
pszichológiában az önértékelés a személyiség összetett építQeleme, magában foglalja az élet eltérQ 
területeirQl elsajátított ismereteket. Így van ez az oktatás és a sport területén is. Az önértékelési képesség 
viszonylag állandónak mondható, de az életkorral változhat (Sallay et al., 2014). Több kutatás alapján 
megállapították, hogy az önértékelés gyerekkorban jobb, mint serdülQkorban, majd felnQtt korban javuló 
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tendenciát mutat és idQskorra láthatóan újra csökken ez a tulajdonság (Robins–Trzesniewsk,2005). Saját 
teljesítményünk értékelése hozzájárul a tanulási folyamatokhoz, képesek leszünk felmérni azon 
képességeinket, amelyek segítenek az adott helyzetben megfelelQ döntést hozni. Az ideális értékelés az, 
amely megfelel a jelen szükségleteinek és segít feltárni azokat a képességeket, amely egy adott egyén 
jövQbeni tanulmányi szükségleteihez nélkülözhetetlen. A tervezett és strukturált önértékelési 
tevékenységek lehetQvé teszik a kapcsolódó készségek fejlQdését (Conroy et al., 2008). 

Témámban az utánpótláskorú labdarúgók körét emelem ki, rájuk vonatkozóan fogom az önértékelés 
és a teljesítmény kapcsolatát vizsgálni. Önértékelési szempontból kiemelt szerepet játszik a sport és a 
sporttal kapcsolatos tevékenységek a gyerekek életében. A sportoló gyerekek azt képzelhetik, hogy az 
önértékelési képességük attól függ, hogy mennyire tudnak jó teljesítményt és eredményt elérni. A 
gyerekek a sportolás közben már az elején azzal találkoznak, hogy ha sikert akarnak elérni akkor 
mindenképpen gyQzniük kell. Az adott helyzetben viszont ez az önértékelés veszélyes is lehet a 
gyerekek életében, hiszen a sportban elért eredményei befolyásolhatják az önértékelési képességüket. 
Az énkép, mint fogalom jelentQs szerepet képvisel az önértékelés folyamatában. Az énkép a saját 
személyiségünk mentális kifejezését foglalja magában, mely az általunk meghatározott jellemzQ 
sajátosságainkra vonatkozik. A gyerekkori énkép kialakulásában nagy szerepet játszanak a szülQk. A 
szülQkre ebbQl a szempontból jelentQs felelQsség hárul, hiszen ez az idQszak határozza meg a gyerek 
jövQbeli énképét (Orosz, 2010). Fontos tényezQ, hogy a gyerek a sportban elért énképét nem tudja 
elválasztani az élet többi területétQl. Tapasztalatok alapján a sportolók gyakran esnek ebbe a hibába. 
Több esetben is elQfordul, hogy hajlamosak a sportban elért énképét asszociálni a valódi énképükhöz. 
Az adott helyzetben ez azért veszélyes, mert a sportban elért esetleges kudarc után azt hiszi a gyerek, 
hogy az élet más területén is hasonló akadályokba fog ütközni, amiket nem tud teljesíteni. EllenkezQ 
helyzetben is igaz, amikor is a sportban sikert ér el és ezáltal azt gondolja, hogy minden másban is 
sikeres lesz (Kovács–Nagy, 2015). Az említett esetekben fontos tényezQ, hogy a sportoló a sikert akarja-
e vagy a kudarcot szándékozik elkerülni. Sportpszichológiai szempontból ezek meghatározó faktorok. 
Az a sportoló, aki a sikerért küzd, képes megállapítani, hogy most azért ért el sikert mert megfelelQ 
energiát mozgósított ennek érdekében, és amennyiben vesztesként jött ki, akkor azt azzal magyarázza, 
hogy ebben az esetben nem nyújtott elegendQt a gyQzelem eléréséhez. A kudarc kerülQ sportoló 
szempontjából az a probléma, hogy az esteleges gyQzelem kapujában sem veszélyeztet, inkább olyan 
célokat akar teljesíteni, amit könnyen teljesíthet. A kudarc kerülQ sportolók ezt azért teszik, hogy 
megelQzzék a kudarc során kialakult negatív visszajelzést. A gyerekek kudarc elkerülQ viselkedései 
lehetnek kisebb sérülések kitalálása, illetve edzések, versenyek gyakori lemondása, (Gyömbér et al., 
2016). Az esetleges gyenge teljesítmény megelQzése abból fakad, hogy ezek a sportolók alapvetQen úgy 
érzik, hogy nem rendelkeznek megfelelQ képességekkel és általában negatív elQzményekkel 
rendelkeznek, illetve alacsony az önértékelési szintjük is (Gyömbér–Kovács, 2018). 

A sportban a teljesítmények túlértékelésével kapcsolatban, fizikai és szellemi sport területén is 
kutattak. Fizikai sportban golfjátékosok között végeztek el vizsgálatot. Az analízisben két golfhoz 
kötQdQ technikai feladatot kellett végrehajtaniuk a játékosoknak, illetve volt egy teszt, ami a golf 
szabályainak ismeretét mérte fel. A játékosoknak a feladatok elQtt kellett megjósolniuk teljesítményüket. 
Az elsQ feladatban 2,ő méterrQl kellett eltalálni a kit_zött célt 20 lehetQségbQl. Ebben a feladatban 
észszer_en becsülték meg eredményeiket a vizsgálatban szereplQ sportolók. A másik feladat lényege 
azonos volt, viszont a cél jelen eseteben 17,ő méterre helyezkedett el, amire szintén 20 lehetQségük volt 
a golfozóknak. A feladat elején, a játékosok elQrejelzése eltért az elQzQ feladattól. A sportolók 
felülbecsülték a teljesítményüket. A golffal kapcsolatos szabályismereti tesztben szintén túlértékelték 
eredményeiket a játékosok (Fogarty–Else,2011). Szellemi sport területén a teljesítmények 
túlértékelésének lehetséges jelenlétét, sakkjátékosok körében vizsgálták meg. A kutatásban 
utánpótláskorú játékosok és szüleik vettek részt. A vizsgálat során a gyerekek, szüleik ellen kellett, hogy 
játszanak és a játszma elQtt meg kellett becsülniük az eredményt. A kutatás végén azt a következtetést 
vonták le, hogy a szülQk hajlamosak voltak a teljesítményük túlértékelésére, míg a gyerekek 
pontosabban tudták megbecsülni a mérkQzések végsQ kimenetelét (Horgan,1992). 

Önértékelési szempontból az utánpótlás játékosoknál kiemelten fontos, hogy az adott sportoló 
objektíven tudja megítélni saját teljesítményét, ami a fejlQdésének egyik fontos faktora. Célom az volt, 
hogy a teljesítmények túlértékelési tendenciáját vizsgáljam meg, utánpótláskorú labdarúgók körében. A 
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kutatás alapján kiderülhet, hogy a labdarúgók hajlamosak-e az egyes gyakorlati feladatoknál a 
teljesítményük túlértékelésére. 

1. Anyag és módszer 

Az adatok felvételére 2018 szeptemberében és októberében került sor, a Debrecen-Józsán 
elhelyezkedQ sportpályán. A pályát a Józsa Sportegyesület használja. Az egyesület fQ profilja a 
labdarúgó utánpótlás oktatása, ennek szervezése. A kutatás szempontjából releváns tényezQ, hogy a klub 
amatQr szinten m_ködik. A vizsgálatot tekintve ez azért is fontos, mivel a vizsgálatban szereplQ 
gyerekek a szabadidejük hasznos elöltése érdekében vesznek részt az edzéseken, nincs 
eredménykényszer és olyan teljesítményi elvárások, mint az akadémiai vagy más professzionálisan 
m_ködQ egyesületek keretein belül. 

A kutatáshoz szükséges feladatok lebonyolítását a Józsa Sportegyesületben tevékenykedQ edzQk 
segítségével végeztem el. A feladatok lényegét elQzetesen ismertettem az edzQkkel, valamint több 
alkalommal a gyakorlatban is bemutattam azokat. Az edzQk tájékoztatása mellett fontosnak tartottam, 
hogy az egyesület játékosait is felvilágosítsam arról, hogy az elvégzett feladatok milyen célt szolgálnak. 
A gyakorlati feladatok elvégzése során, mivel gyerekekrQl van szó, a megfelelQ adatok kialakulásához 
figyelembe kellett venni, hogy motiváljuk Qket, mert ellenkezQ esetben a feladatokat nem a saját 
tudásuknak megfelelQen végezték volna el. Az ügyességi feladatok a gyerekek által is ismertek voltak, 
így ez megkönnyítette a gyakorlás folyamatát is. Az edzQk számára biztosítottam egy értékelQ adatlapot. 
Az adatlap egyik oldalán a gyakorlatok elQtt becsült teljesítmény állt, amit a gyerekek töltöttek ki, a 
másik oldalán pedig a tényleges eredményt az edzQk jegyezték fel. A feladatok közé tartozott a 
„dekázás”, ami egy technikai mozdulatsor. Cél az volt, hogy a játékosok minél többször tudják 
végrehajtani a gyakorlatot, az edzQk által kijelölt területen belül.  A második gyakorlat a labdapassz volt 
tornapad segítségével. A játékosok számára 30 másodperc állt rendelkezésre, ez idQ alatt kellett elérni 
minél több pontos passzt. Az utolsó feladat pedig a szlalom labdavezetést követQ cél elérése volt. A 
jelzQ bóják közötti szlalom labdavezetés után, szintén bójákkal kijelölt területre kellett rúgni a labdát, 
amire 10 lehetQségük volt a gyerekeknek. A kutatásban négy korosztály vett részt, az U11, U1Ő, U16 és 
az U19-es csapat játékosai. A játékosok kiválasztása során arra törekedtem, hogy minden korosztályban 
lehetQleg azonos számú gyerek végezze el a feladatokat. A vizsgálat alkalmával összességében 70 
játékos hajtotta végre a gyakorlatokat, ebbQl 6Ő játékos adatait tudtam feldolgozni. 

A kutatásomhoz felhasznált adatokat sztenderdizáltam, ami megbízhatóbb eredményeket alakít ki. 
A vizsgálat során az egymintás t-tesztet használtam fel. Az egymintás t-teszt segítségével láthatóvá vált, 
hogy a becslési hibák jelentQsen különböznek-e a nullától, az elQjel alapján pedig arra tudtam 
következtetni, hogy alul vagy felülbecslés történt. Az elQjeles hibákat úgy számítottam ki, hogy a 
játékosok által becsült értékbQl kivontam a tényleges értéket. 

2. Eredmények 

Eredményeim ismertetését a gyerekek által elvégzett dekázás, labdapassz és szlalom feladatok 
szerint mutatom be az alul- és felülbecslés mértékét, amelyet az egymintás t-teszt alapján állapítottam 
meg. Az elemzés kiemelt célja a felülbecslési tendencia bemutatása a három gyakorlati feladat alapján. 
A feladatok után kapott eredményeket korosztályokra bontva és az összes korosztály együttes 
teljesítményét tekintve analizáltam. 

2.1. A dekázás feladatának felülbecslési tendenciája 

ElsQként korosztályokra bontva mutatom be a dekázás után kapott eredményeimet az egymintás t-
teszt elvégzése után kapott adatok alapján. A táblázatok a kutatásban szereplQ korosztályok elQjeles 
becslési hibáit szemléltetik. 
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1. táblázat: A dekázás feladat elQjeles becslési hibái, korosztályokra bontva 
Table 1: Self-assessment errors in the juggle task, divided into age groups 

ElQjeles becslési hiba N Átlag Szórás 
Dekázás U11 16 -6,000 17,080 
Dekázás U1Ő 16 -0,490 0,862 
Dekázás U16 16 -6,575 0,734 
Dekázás U19 16 -0,380 13,306 

Forrás: Saját szerkesztés 
2. táblázat: A dekázás feladat elQjeles hibái, korosztályokra bontva 

Table 2: Self-assessment errors in the juggle task, divided into age groups 

ElQjeles becslési hiba dekázás t p 
95%-os konfidencia-intervallum 
Alsó korlát FelsQ korlát 

U11 -1,405 0,180 -15,100 3,100 
U14 -2,275 0,038 -0,950 -0,031 
U16 -3,582 0,003 -1,049 -0,266 
U19 -0,113 0,912 -7,470 6,720 

Forrás: Saját szerkesztés. Megjegyzések: N =16 minden csoportban, t = egymintás t-teszt (a tesztérték 
a nulla) p<0,01; p<0,05 

Az 1. és 2. táblázatban az átlag alapján, ami -6,000, úgy t_nhet, hogy átlagosan alulbecslés történt. 
A becslési hibák szignifikancia szintje 0,180, (nagyobb, mint 0,05), tehát nincs szignifikáns különbség, 
így abban nem lehetünk biztosak, hogy az eredmény eltér a nullától. Ennek alapján nem tudjuk 
megállapítani, hogy az U11-es korosztályban valóban több alábecslés történt a dekázás becslése során. 

Az egymintás t-teszt alapján az átlag -0,490, amely 1. és 2. táblázat szerint megállapítható, hogy a 
dekázás feladatban az U1Ő-es korosztályban többségben alábecsülték a teljesítményüket. A feltevést 
igazolja az is, hogy a szignifikancia szint 0,038 (kisebb, mint 0,05), tehát szignifikáns különbség van, 
ami által kijelenthetQ, hogy biztos nem nulla. A vizsgált korosztályban ezek alapján a teljesítményükre 
vonatkozóan, az alulbecslés volt jellemzQ. 

Az U16-os korosztályban a dekázás illetQen szintén alulbecslés figyelhetQ meg az 1. és 2. számú 
táblázatban található eredmények szerint. Az átlagos becslés -6,ő7ő, ebben az esetben a negatív elQjel 
utal az alulbecslésre, a szignifikancia szint 0,003 tehát szignifikáns különbség merült fel, így biztos, 
hogy az átlag nem nulla. KijelenthetQ az eredmények által, hogy az U16-os korosztályban az 
alulbecslésre voltak hajlamosak a dekázás feladatában. 

Az ifjúsági csapat (U19) dekázásihoz kapcsolódó becslésének vizsgálatakor is megfigyelhetQ a 1. 
és 2. számú táblázatban, a negatív elQjeles átlag, ami -0,380, viszont a szignifikancia szint 0,912, ami 
nem jelent szignifikáns különbséget, így nem lehetünk benne biztosak, hogy az átlag nem nulla. Ebben 
az esetben nem tudjuk statisztikai szempontból igazolni, hogy az U19-es korosztályban inkább 
hajlamosak magukat alulértékelni a dekázási feladatot megelQzQen. 

2.2. A labdapassz feladat felülbecslési tendenciája 

3. táblázat: A labdapassz feladat elQjeles hibái, korosztályokra bontva 
Table3: Self-assessment errors in the passing task, divided into age groups 

ElQjeles becslési hiba N Átlag Szórás 
Labdapassz U11 16 0,694 0,697 
Labdapassz U14 16 0,001 1,001 
Labdapassz U16 16 0,701 0,690 
Labdapassz U19 16 0,351 0,932 

Forrás: Saját szerkesztés 
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4. táblázat: A labdapassz feladat elQjeles hibái, korosztályokra bontva 
Table4: Self-assessment errors in the passing task, divided into age groups 

ElQjeles becslési hiba 
labdapassz t p 

95% -os konfidencia-intervallum 

Alsó korlát FelsQ korlát 
U11 3,981 0,001 0,322 1,065 
U14 0,002 0,998 -0,533 0,534 
U16 4,067 0,001 0,334 1,069 
U19 1,508 0,152 -0,145 0,848 

Forrás: Saját szerkesztés. Megjegyzések: N=16 minden csoportban, t= egymintás t-teszt 
(a tesztérték a nulla). p<0,01; p<0,05 

A feladat elvégzésekor cél, a minél több passz elérése a tornapad segítségével. A 3. és 4. számú 
táblázat alapján megfigyelhetQ, hogy az átlag 0,69Ő tehát az elQjele pozitív, ami felülbecslést jelez, a 
szignifikancia szint 0,001, ezért a különbség szignifikáns. Ezek alapján megállapítható, hogy az U11-es 
korosztályban a labdapassz gyakorlatban, átlagosan a felülbecslés volt a jellemzQ. 

Az egymintás t-teszt 3. és 4. számú táblázatai alapján megfigyelhetQ, hogy az U14-es korosztály 
adatai szerint az átlag 0,002 pozitív elQjel_, viszont a különbség nem szignifikáns, mert a szignifikancia 
szint 0,998, így nem mondhatjuk, hogy biztosan magasabb-e a felülbecslések száma. 

A 3. és 4. táblázatokról leolvasható, hogy az átlag pozitív elQjel_ 0,701 értéket mutat. Szignifikancia 
szint 0,001, ami szignifikáns különbséget jelez, ezek alapján kijelenthetQ, hogy az U16-os korosztály 
labdapassz feladatánál több esetben felülbecsülték a teljesítményüket. 

Az ifjúsági csapat labdapassz feladat után kapott adatok alapján, amit a 3- és 4. számú táblázatok 
szemléltetnek, az átlag pozitív elQjel_ 0,3ő1, ami felülbecslésre utal. A szignifikancia szint 0,1ő2, ami 
nem nevezhetQ szignifikáns különbségnek, így nem lehetünk benne biztosak, hogy az átlag eltér a 
nullától. Ebben az esetben statisztikai szempontból nem mondhatjuk biztosan, hogy a felülbecslések 
száma a nagyobb. 

2.3. A szlalom feladat felülbecslésének tendenciája 

5. táblázat: A szlalom feladat elQjeles becslési hibái, korosztályokra bontva 
Table5: Self-assessment errors in the slalom task, divided into age groups 

ElQjeles becslési hiba N Átlag Szórás 
Szlalom U11 16 0,507 0,852 
Szlalom U14 16 0,317 0,945 
Szlalom U16 16 0,321 0,943 
Szlalom U19 16 0,666 0,726 

Forrás: Saját szerkesztés 
6. táblázat: A szlalom feladat elQjeles becslési hibái, korosztályokra bontva 
Table6: Self-assessment errors in the slalom task, divided into age groups  

ElQjeles becslési 
hiba t p 

95% -os konfidencia-intervallum  

Alsó korlát FelsQ korlát 
U11 2,382 0,031 0,053 0,961 
U14 1,344 0,199 -0,186 0,821 
U16 1,363 0,193 -0,181 0,824 
U19 3,667 0,002 0,279 1,053 

Forrás: Saját szerkesztés. Megjegyzések: N=16, t= egymintás t-teszt (a tesztérték a nulla) p<0,01; 
p<0,05 

Az 5. és 6. táblázatok eredményei alapján az átlag 0,ő07 pozitív elQjel_, így megállapítható, hogy a 
többség túlértékelte a teljesítményét. A szignifikancia szint 0,031, a különbség szignifikánsnak 
mondható, a nullától így biztosan eltér. KijelenthetQ, hogy az U11-es korosztály játokosai többségében 
nagyobb értéket becsültek, mint amennyit ténylegesen elért a feladat végén. 

Az adatokat az 5. és 6. számú táblázatok szemlélteti. Az átlag jelen esetben pozitív elQjel_ 0,317. 
Az átlag alapján azt mondhatjuk, hogy a felülbecslések száma átlagosan magasabb lett ebben a 
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korosztályban, viszont nincs szignifikáns különbség, hiszen a szignifikancia szint 0,199, ami által nem 
lehetünk abban biztosak, hogy valóban eltér-e a kapott eredmény a nullától. 

A serdülQ korosztály eredményeit a 5. és 6. számú táblázatok mutatják be. Az U16-os korosztály 
szlalom feladat után elQjeles hibájának átlaga pozitív elQjel_ 0,321 ami felülbecslést jelez. Szignifikáns 
különbség nincs, mert a szignifikancia szint 0,193. Az adatok alapján így nem lehetünk biztosak abban, 
hogy a nullától eltér az eredményünk.  

A legidQsebb korosztály egymintás t-teszt eredményeit az 5. és a 6. számú táblázatok alapján 
láthatjuk. Az átlag ebben a korosztályban is pozitív elQjel_ 0,666, ami átlagosan több felülbecslésre utal. 
A szignifikancia szint 0,002 ennek köszönhetQen szignifikáns a különbség és biztosan eltérQ a nullához 
képest. Összeségében megállapíthatjuk, hogy a szlalom feladatban az U19-es korosztály játékosai 
átlagosan felülbecsülték a teljesítményüket. A feladatok elQtt nagyobb értéket becsültek, mint amiennyit 
ténylegesen elértek a feladatok elvégzésével. 

2.4. A három feladat összesített elQjeles hibájának vizsgálata 

7. táblázat: A vizsgálatban résztvevQ korosztályok összesített elQjeles becslési hibái, feladatokra 
bontva 

Table7: The self-assessment errors of the age groups involved in the study are divided into tasks  
ElQjeles becslési hiba N Átlag Szórás 

 Dekázás 64 -0,535 0,814 
 Labdapassz 64 0,376 0,899 

 Szlalom 64 0,373 0,901 
Forrás: Saját szerkesztés 

8. táblázat: A vizsgálatban résztvevQ korosztályok összesített elQjeles becslési hibái, feladatokra 
bontva 

Table8: The self-assessment errors of the age groups involved in the study are divided into tasks 

ElQjeles becslési hiba t p 
95%-os konfidencia-intervallum 

Alsó korlát FelsQ korlát 
Dekázás -5,256 0,001 -0,738 -0,331 

Labdapassz 3,342 0,001 0,151 0,601 
Szlalom 3,309 0,002 0,148 0,598 

Forrás: Saját szerkesztés. Megjegyzés: N=64= egymintás t-teszt (a tesztérték a nulla) p<0,01; p<0,05 
A 7. és 8. jelölés_ táblázatok a korosztályok sztenderdizálás után összesített elQjeles becslési hibáját 

szemlélteti. A dekázás esetében az átlag -0,ő3ő ami alábecslést mutat, a szignifikancia szint kisebb, mint 
0,001, ami szignifikáns különbséget jelez, biztosan eltér a nullától. A kapott adatok alapján azt a 
következtetést vonhatjuk le, hogy a vizsgáltban szereplQ játékosok a dekázás alkalmával hajlamosabbak 
voltak inkább alábecsülni a teljesítményüket. A sztenderdizálás után összesített elQjeles becslési hibák 
elkövetett elQjeles hibáinak az átlaga 0,376 a labdapassz feladatban, tehát pozitív elQjel_. A 
szignifikancia szint 0,001 tehát a különbség szignifikáns, ami azt bizonyítja, hogy a nullától 99,9 
százalékos biztonsággal eltér. Az eredmények alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy ebben a 
feladatban a teljesítményeket tekintve hajlamosak voltak a gyerekek inkább felülbecsülni. A becslés 
során magasabb értékeket mondtak, mint amennyit a feladat végén elértek. Az összesített táblázat 
alapján elmondható, a szlalom feladatban a becslési hibák átlaga 0,373, a szignifikancia szint 0,002, ami 
alapján elmondható, hogy szignifikáns a különbség és biztosan eltér a nullától. A korosztályokra az 
jellemzQ ezek szerint, hogy átlagosan túlértékelték a teljesítményüket a szlalom feladat végrehajtása 
elQtt. 

3. Következtetések, javaslatok 

Az eredmények által levont következtetéseimet tesztekre és gyakorlatokra bontva ismertetem, és 
adok ennek alapján javaslatokat is. Az egymintás t-teszt segítségével arra kerestem a választ, hogy a 
vizsgálatban résztvevQ korosztályokban átalagosan az alul- vagy a felülbecslés mértéke nagyobb a saját 
teljesítményre adott elQrejelzésben. A dekázás feladatában két korosztály, az U1Ő-es az U16-os 
korosztály esetében volt az átlagok között szignifikáns különbség, ami alapján azt állapíthattuk meg, 
hogy az említett korosztályok játékosai közt átlagosan az alulbecslésre voltak hajlamosak a dekázás 
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feladatában. A korosztályok szerinti sztenderdizálás után összesített adatok is azt a jelenséget igazolták, 
hogy átlagosan alulbecsülték a dekázási teljesítményüket a gyerekek. A gyakorlati feladatok során a 
gyerekek alulbecsülték képességeiket, de több esetben kiderült, hogy jobban megy nekik, mint ahogy 
Qk gondolták. A labdapassz feladatban már más önértékelési mintázatok jelentek meg az eredmények 
alapján. Biztosan két korosztály adataira hivatkozhatok. Az U11 és az U16- korosztályokban volt 
szignifikáns különbség, ami szerint a vizsgáltban szereplQ gyerekek között a teljesítmények 
felülbecslése átlagosan nagyobb volt. Összességben is elmondható, hogy az összesített korosztályi 
adatok azt mutatják, hogy átlagosan nagyobb volt a felülbecslés mértéke a labdapassz feladatában. 
szlalom feladatban az U11 és U19-es korosztályban volt fellelhetQ szignifikáns különbség, miszerint a 
gyerekek átlagosan felülbecsülték a képességeiket. Az összesített mutatók alapján kijelenthetQ, hogy a 
szlalom feladatban összességében a felülbecslés volt a jellemzQ. 

A további vizsgálatokhoz érdemes lenne a gyerekekkel egy olyan kérdQívet kitölteni, amely arra 
kérdezz rá, hogy mennyit gyakorolják az adott feladatokat és ennek alapján más vizsgálati szempontból 
is elemezni lehetne az önértékelési képességeiket. A gyakorlatokra vonatkozóan a másik fontos tényezQ 
pedig az lehet, hogy a feladatot tornateremben is megvizsgáljuk, mert elképzelhetQ, hogy ott más 
eredmények születnének, mint ebben az esetben. 

Az utánpótláskorú sportolóknál fontos lenne, hogy minél több sportpszichológiával kapcsolatos 
beszélgetéseken vegyenek részt, ami által tisztábban láthatnánk a felmerülQ gondokat és nem utolsó 
sorban a gyerekek objektívebben tudnák megítélni a saját képességeiket. A pszichológiai segítség 
mellett az edzQknek is többet kellene kommunikálni a gyerekekkel, mert idQben megelQzhetQ lenne a 
kedvezQtlen önértékelés kialakulása. 

Összefoglalás 
A fQ célkit_zésem a kutatással kapcsolatosan az volt, hogy a saját tudás túlértékelésének 

tendenciáját vizsgáljam meg utánpótláskorú labdarúgók körében. A kutatás alapján az állapítható meg, 
hogy a labdarúgás egyes feladataiban eltérQ önértékelési tendenciák jelentek meg. A vizsgálat 
eredményei által elmondható, hogy a dekázás feladatában átlagosan az alulbecslés volt a jellemzQ, míg 
a szlalom és a labdapassz gyakorlatban a felülbecslés, ami a gyerekek önértékelési képességére utalt. 
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Az 1868. évi népiskolai törvény végrehajtása: a népiskolai épületek és a 
hajdúszoboszlói polgári fiúiskola 

The enforcement of the public education act of 1868: public school 
buildings and the higher elementary school for boys in Hajdúszoboszló  
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Absztrakt. A népiskolai közoktatás tárgyában született 1868. évi XXXVIII. törvénycikk 
megalkotásának 150. évfordulója apropóján a törvény végrehajtásának építészeti vetületével, 
szorosabban a népiskolai épületekkel foglalkozik a tanulmány. A téma tárgyalásakor azonban 
fontos a törvény egyik megalkotójáról, a hajdúszoboszlói születés_ Gönczy Pálról (1817–1892) is 

szót ejteni. Annál is inkább, mert Q készítette el azt a mintatervkönyvet 1870-ben, amely a korban 

építendQ népiskolai épületekre vonatkozó építészeti-szakmai elQírásokat tartalmazta, ugyanis a 

törvény végrehajtásának fontos eleme volt a szükséges épületállományról való gondoskodás.  A 

tanulmányban e mintatervkönyvön kívül, annak hatásáról, majd az azt váltó késQbbi 
mintatervekrQl is szó esik, egészen az 1920-as évek Klebelsberg-programjáig. A téma regionális 
vonatkozásait a Hajdúszoboszlón 1898-ban létrejött állami polgári fiúiskola története adja, a 

maga 1899-ben megépült épületével. 

Kulcsszavak: népiskolai épületek, népiskolai törvény, Hajdúszoboszló, Gönczy Pál 

Abstract. On the occasion of the 150th anniversary of the public education act of 1868, this study deals 

with the architectural aspect of the enforcement of the act, and more closely with the school buildings. 

However, when discussing the topic, it is important to mention Pál Gönczy (1817–1892), who was one 

of the authors of the public education act. It is also important that he was born in Hajdúszoboszló, and 

he was that person, who made the first design book in 1870, which contained the architectural-

professional regulations for the public school buildings. In this study, besides this sample design book, 

its impact and the subsequent sample designs will be discussed, up to the 1920s Klebelsberg program. 

The regional aspect of the theme is the history of the higher elementary school for boys that was 

established in 1898 in Hajdúszoboszló, and its building was built in 1899. 

Keywords: public school buildings, public education act, Hajdúszoboszló, Pál Gönczy Provide a 

maximum of five key words below the abstract 

JEL Kód: Z00 (?) 

 

                                                           
1 https://orcid.org/0000-0003-1366-6963 



  Régiókutatás Szemle 2019/1 sz. 
DOI: 10.30716/RSZ/2019/1/5 

48 

 

1. Bevezetés 

A népiskolai közoktatás tárgyában kiadott 1868. évi XXXVIII. törvénycikk 1ő0. évfordulója 
apropóján jelen tanulmány a jogszabály végrehajtásának egy szegmensére enged rápillantást. Ennek 
megfelelQen a téma elsQsorban a népiskolai épületekre fókuszál, s körükben – mintegy példaként – a 
hajdúszoboszlói polgári fiúiskola építéstörténete kerül górcsQ alá, nem megfeledkezve a népiskolai 
törvényhez ezer szállal kötQdQ Gönczy Pálról, aki ebben a városban született. Az Q személye az, amely 
összekapcsolja a tartalmi elemeket a tanulmányban. 
A törvény, az oktatás és a helyi viszonyok összekapcsolódása tehát e tanulmány tárgya, s ezt az 
összekapcsolódást a város híres szülötte mellett egy találó, Hajdúszoboszlón a századforduló 
idQszakában közjegyzQként tevékenykedQ Padrah Sándortól származó idézet is jól megvilágítja: „Az 
építés terjedelmét egyrészt a törvény, másrészt a gondolkozás észszer_sége jelöli meg. Az elsQ 
meghatározza, hogy mit kell tanitani, az utóbbi pedig, ha a törvény nem intézkednék is, megköveteli, 
hogyha valamely tárgy tanitásához külön hely kivántatik […], az meg is legyen.” E gondolat a 
Szoboszló és Vidéke c. hetilap (továbbiakban SzV) 1896. december 6-i számában jelent meg, s maga 
az orgánum témánk szempontjából is fontossá válik, hiszen lapszámai mentén tudjuk felidézni a 
hajdúszoboszlói polgári fiúiskola (építés)történetét. 

2. A népiskolák és Gönczy Pál 

Az 1777-es Ratios Educationis után az Eötvös-féle 1868. évi XXXVIII . törvénycikk volt az egyik 
legjelentQsebb oktatást rendezQ jogszabályunk. A törvény megalkotásakor még a dualizmus elején 
járunk, azonban már ekkor megszokott volt a jogszabályok alapos elQkészítése, kodifikálása és 
végrehajtása egyaránt. Építészeti szempontból a törvény végrehajtása válik érdekessé, hiszen az új 
oktatási szervezethez fizikai környezetet, azaz megfelelQ iskolaépületeket is biztosítani kellett. Ezek 
megfelelQségét a korszak pedagógiai és egészségügyi elvei határozták meg. 
Jól ismert, hogy a népiskolai törvény végrehajtásához kapcsolódóan, az újonnan létesítendQ, vagy 
átépítendQ régi épületekkel szemben állított követelményeket Gönczy Pál foglalta írásba 1870-ben. 
Olyan útmutatást készített, amely korszer_en és mindenre kiterjedQ figyelemmel rögzítette az 
iskolaépületekkel szembeni elvárásokat, s mindezt nemcsak leírta, hanem le is rajzolta egy 
mintatervkönyv formájában. A m_ tehát nemcsak leírásokat tartalmaz, hanem építészeti terveket, 
rajzokat, variánsokat is. Mindez felveti a kérdést, hogy építész volt-e Gönczy Pál? 
Elöljáróban a válasz egyszer_, hiszen tudható, hogy Gönczy Pál nem volt építész, de úgy t_nik, hogy 
nem kellett ahhoz építésznek lennie, hogy építészeti vonatkozásban iránymutatást adjon az iskolákra 
nézve. Mindezt tehette azért, mert oktatói és szakmai tapasztalata megengedte számára. Éppen ezért 
érdemes gazdag életútját áttekinteni! 
Gönczy Pál 1817. december 26-án született Hajdúszoboszlón, ahol édesapja városi tanácsos volt. A 
helyben végzett elemi iskolai és algimnáziumi tanulmányait 1834-tQl a debreceni Református 
Kollégiumban folytatta, ahol a bölcseleti ismeretek mellett természet utáni rajzolást is tanult. 1838 
tavaszán Köbölkúton tanító lett, illetve a következQ években környékbeli családoknál nevelQ volt. Az 
1844-es svájci tanulmányútján szerzett tapasztalatait is felhasználva 18Őő-ben Diószegi Sámuellel és 
Karap Sándorral, annak a Debrecen melletti zeleméri pusztáján egy árvanevelQ intézetet hozott létre, 
amely 1849-ig m_ködött. SzQnyi Pál meghívására 18ő0 Qszén Pestre költözött, ahol 1852-ben saját 
tanintézetet alapított. Itt a kerti és az ipari munkák is részét képezték a nevelésnek a modern nyelvek 
oktatása mellett. 18ő9-ben átadta a református egyháznak az intézményt, amelybQl fQgimnáziumot 
szerveztek. Ennek az igazgatója Gönczy Pál lett egészen 1867-ig, amikor Eötvös József 
osztálytanácsossá kinevezte a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumba. 1874-ben miniszteri 
tanácsossá léptették elQ, majd 1888-ban címzetes államtitkár lett. E közeg megteremtette számára a 
lehetQséget, hogy a népoktatással kapcsolatos elveit a gyakorlatban is megvalósíthassa. (Szinnyei, 
1889, Verédy, 1886, Juhász, 1969) A minisztériumi munkája szorosan összefüggött az 1868-as 
népiskolai törvény megalkotásával, s elsQsorban végrehajtásával. „Irányító munkája során elkészítette 
a népoktatás szervezetére vonatkozó útmutatásokat, szervezeti szabályzatokat, rendtartási 
nyomtatványokat és mintázatokat. Utasításokat írt a tanfelügyelQk, a községi iskolaszékek és a megyei 
iskolatanácsok számára. Támogatta az új népiskolák felállítását is. Munkája része volt annak a haladó 
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törekvésnek, amely az egységes közoktatási rendszer adminisztrációs szervezetét igyekezett kiépíteni 
Magyarországon.” (Juhász, 1969) 
E rövid életrajzi ismertetésbQl is jól kit_nik, hogy Gönczy Pál – rajztudásának, szakmai-pedagógiai 
tapasztalatainak és a korabeli külföldi minták ismeretének birtokában sikerrel készíthette el számos 
szakmunkája között a Népiskolai épülettervek c. m_vét is. 

3. Gönczy Pál mintaterve 
3.1. A tervkönyv felépítése 

A „vallás és közoktatásügyi minister” megbízásából 1870-ben Budán jelent meg tehát Gönczy 
Népiskolai épülettervek cím_ kötete, amelyet mint osztálytanácsos készített el.2 (1. ábra) AlapvetQen 
két részre osztható a munka. Az elsQ részben a népiskolai épületekkel szemben támasztott 
követelményeket fogalmazta meg Gönczy. Az elQírások alapja az 1868. évi népiskolai törvény 
megfelelQ rendelkezései voltak, amelyeket Gönczy maga is közölt munkájában: „27. § Az ujonnan 
építendQ iskolaépületek egészséges helyen épültek, szárazak s a gyermekek létszámához mérten (egy 
teremre 60 gyermeket, s minden gyermekre legalább is 8–12 négyszögöl lábnyi helyet számítva) 
elegendQ számú tágas, világos és könnyen szellQztethetQ tantermekkel legyenek ellátva. 28. § A 
népiskolai hatóságok, felekezeti, községi, megyei és kormányközegek egyaránt kötelesek minden 
hatáskörükhöz tartozó eszközökkel oda hatni, hogy a már fennálló iskolai épületek is, a mennyiben az 
elQbbi szakaszban említett kellékeknek nem felelnek meg, mind a hitfelekezetek, mind a községek 
által, mihelyt lehetséges, mindenütt az érintett kellékeknek megfelelQleg alakíttassanak át.” S 
harmadik elemként a 3Ő. § alapján dolgozott Gönczy, amely értelmében „Egy tanító 80 növendéknél 
többet rendesen nem taníthat.” 
E rendelkezések világosak ugyan, de – miként a szerzQi is megjegyezte – „ezeknek a különféle helyi 
viszonyokhoz mért gyakorlati alkalmazására nézve szükséges” az iskolai épületek elhelyezésére, 
építésére, külsQ és belsQ elrendezésére, méreteire részletesebb tájékoztatást adni a közönség számára. 
(Gönczy, 1870) E szempontoknak megfelelQen tárgyalja az iskolaépületekkel kapcsolatos 
útmutatásokat a kötet elsQ része. 
A második tartalmi egységben a szerzQ az elsQ részben megfogalmazott elvárásokat maga készítette 
rajzokkal és tervekkel illusztrálja, s ezzel kapcsolatban a m_ elején megjegyzi: „[E] minták, az 
elQfordulható szükségekhez alkalmazva, szabályszer_en vannak ugyan szerkesztve; mindazáltal ezek 
inkább az iskolai épületek rendezésére tartozó elvek elQtüntetésére, mint vak utánzási mintákul 
szolgálnak.” A 1ő táblára szerkesztett rajz bemutatását egy részletes leírás elQzi meg, amelybQl 
számozott részábrák, valamint kis- és nagybet_k útján tájékozódhat az olvasó. 

 
1. ábra: Gönczy Pál könyvének fedlapja 

Figure 1: Cover of Gönczy’s book 
Forrás: Gönczy, 1870 

                                                           
2 A kötet digitalizált változatát Kovács Béláné, a Hajdúszoboszlói Polgári Olvasókör elnöke bocsátotta a szerzQ 
rendelkezésére. 
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3.2. A tervkönyv tartalma 

A két részre bontható tervkönyv „Az iskolai épületek tervezésére szolgáló utasitások” c. elsQ felében 
találhatók tehát az iskolai épületekkel szemben részletes megfogalmazott elvárások, amelyeket hét 
fejezetben tárgyalt a szerzQ. 
Az elsQ fejezet a „Hogy kell a tanköteles gyermekek számát megtudni, vagy kiszámitani” címet kapta, 
amelynek megfelelQen a tanköteles gyermekek létszámának meghatározásáról szól. Két módszert 
javasol ehhez Gönczy. A legegyszer_bb, ha a községi anyakönyvbQl kiírják a 6 és 12, illetve a 13 és 
1ő év közötti fiú és leány gyermekeket. (A második életkori kategóriába az ismétlQ iskolába járók 
tartoznak a törvény ő0. §-a értelmében.) A másik módszer a lakosságszámot veszi alapul, s azt 
javasolja, hogy az összlakosságot osszák el ő-tel, így megkapják a tankötelesek létszámát. Ezt a 
korabeli statisztikai állapotok alapján határozhatták meg. 
A következQ fejezet (2.) az építendQ iskola nagyságának meghatározásához ad iránymutatást, 
értelemszer_en a tankötelesek száma alapján. A törvény – mint láttuk – 27. §-ában 60 fQs tantermeket 
írt elQ, de megengedte maximálisan a 80 fQt is egy tanítóra. (3Ő. §) Gönczy maga is 80 fQs termeket 
javasolt, mondván, hogy majd késQbb, amikor az oktatásügy „kifejlett állapotában” fog lenni, akkor 
ezek a termek a 60 fQs létszámra célszer_en alkalmazhatók lesznek. 
Mindemellett az iránymutatás szólt a tanítói lakásról is, amelynek legalább két szobát, egy konyhát, 
egy elQszobát kellett magába foglalnia. Arra is gondolt, hogy „oly községekben, hol a lakóhelyek nagy 
téren, egymástól igen távol vannak, vagy a hol az Qszi és téli hónapokban az igen nagy sár miatt az 
utak csaknem járhatatlanok, nem helyes 3–6 tantermet egy iskolai épületben központositani, hanem ily 
esetben a községet iskolai kerületekre kell felosztani, és minden kerületbe egy vagy két tanteremmel, 
egy vagy két tanitó lakással biró iskolai épületet kell felállítani.” 
Ezen alapvetések után rátért az építési anyagokra (3.), s azt írta: „Minden körülmény közt legjobb – 
hogy ha az iskolát kQbQl vagy kiégetett téglából építik.” Ez a maradandóság mellett azért is jó, mert, 
ha nincs megfelelQ nagyságú telke a községnek, akkor ilyen anyagból épült épületeket emeletesre is 
lehet tervezni. Azonban emeletes iskolaépületekre nem készített mintatervet, mert azokhoz „tanult és 
rendes építQmester” szükséges, és „tanult épitQmester közbejötte nélkül, az emeletes épület könnyen 
ledQlhetne vagy összeomolhatnék.” 
Ugyanakkor Gönczy arra is figyelemmel volt, hogy az ország nem minden területén volt ilyen 
építQanyag, ezért megengedhetQnek tartotta, hogy a helyi anyagokból építkezzenek. Így a vályog, a 
vert fal, a fecskerakás, a Riegelwand, illetve a patics vagy sövényfal is bekerült az anyagok körébe. 
A fedélhez cserepet vagy fazsindelyt javasolt a tartósság és az esztétikum miatt, de a nád vagy 
zsupfedést veszélyessége miatt kerülendQnek tartotta. 
„Az épület környéke fekvése és az épület külseje” c., negyedik fejezetben az épületek elhelyezéséhez 
„felemelkedett, száraz, nyílt és szabad” helyet javasolt. Fontosnak tartotta azt is, hogy az épület mellett 
legyen hely a testgyakorlásra és a mezQgazdasági gyakorlatokra szolgáló kertre. Ez az elQírás 
összevágott a korábban alkalmazott oktatási elveivel és tapasztalataival. 
Az épület elhelyezése kapcsán leírta, hogy a tantermek ablakai lehetQleg északra nézzenek, mert így a 
bet_zQ nap nem zavarja az oktatást. Ha mégis, akkor gondoskodni kell az árnyékolásról függönyökkel, 
fákkal. 
Az épület külseje „csinos és tiszta legyen” – írja Gönczy –, mert az „épület külsQ szépsége kellemes 
benyomással van a gyermekekre, kiket maga a csinosság is édesget az iskolához; e mellett az épület 
szép külseje külsQ és belsQ tisztasága hallgatagon miveli is a gyermekek ízlését, maradandóvá teszi 
bennök a szép és tiszta iránti érzelmet, s észrevétlenül neveli Qket arra, hogy egykor saját 
lakóhelyeiket s annak környékét a lehetQleg széppé tegyék.” E megfogalmazás jól tükrözi a szerzQ 
pedagógiai érzékét. 
A szép külsQ elvárása mellett azonban Gönczy nem javasolt alkalmazandó stílust vagy építészeti 
formákat, ami érthetQ is, hiszen egy mintatervnek – amely a költségekre is tekintettel van – nem is 
volna feladata az épület m_vészi kialakításának elQírása. Így a legegyszer_bb homlokzatú házakat 
láthatjuk a mintatervkönyvben. 
Az ötödik fejezet a tanterem nagyságáról és berendezésérQl szól meglehetQsen terjedelmesen, a 
részletekre kitérQen, több alfejezetre lebontva. 
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Az A) pontban taglalja Gönczy a tanterem területét, amelyet ő88 négyzetlábtól (ez kb. őő m2) egészen 
770 négyzetlábig (ez kb. 72 m2) terjedQnek javasol, attól függQen, hogy hogyan állítják fel a 
padsorokat, illetve mennyire kell költségtakarékosnak lennie az építtetQ községnek. 
A következQ pont (B) a tanterem világosságáról szól. Gönczy a megfelelQ fényviszonyokhoz legalább 
3, a terem nagyságához igazodó ablakot ír elQ. Ezen ablakoknak a gyermekek bal keze felQl kell esni 
az írás és olvasás érdekében. Ha erQsíteni kell a fényt, akkor a terem hátsó falán lehet még ablakokat 
nyitni, de kétoldalon (tehát bal és jobb oldalon egyaránt) semmiképpen sem lehet nyílást elhelyezni. 
Mindemelett arra is iránymutatást adott Gönczy, hogy a belsQ kávák éle legyen levágva, hogy a fény 
akadálytalanabbul áradhasson be. 
A C) pont a tanterem bebútorozásához adott instrukciókat, különös figyelmet fordítva a padokra: „a 
czélszer_ iskolai padnak tehát úgy kell szerkesztve lenni, hogy a gyermek benne irás közben is 
egyenesen s papirjával szemben kénytelen legyen ülni, hogy igy ne kényszerüljön elQre hajolni, s ne a 
mellét, hanem inkább gyomrát fektesse íróasztala széléhez.” (2. ábra) Gönczy a „[S]aját mérései 
alapján – a külföldi tapasztalatokat is felhasználva – kiszámította a gyermekek átlagos testi nagyságát, 
és ehhez alkalmazkodva tervezett iskolai padokat. […] Ilyen tudományos felméréseken alapuló iskolai 
bútorok azelQtt nemigen voltak hazánkban. Találmányát ingyen adta át az egyik bútorgyárnak.” 
(Juhász, 1969) 

 
2. ábra: Az iskolai padok GönczytQl 

Figure 2: The school desks by Gönczy 
Forrás: Gönczy, 1870 

Végül a D) pontban a tanterem szellQztetése és f_tése került terítékre. Gönczy gyakori szellQztetést írt 
elQ, amelyet leginkább az ajtók és az ablakok egyidej_ kinyitásával lehet megtenni. Ez tulajdonképpen 
huzat teremtését jelenti, amit azonban csak nyáron célszer_ alkalmazni. A téli szellQztetéshez, hogy az 
ne okozzon hirtelen hQmérsékletcsökkenést, szellQztetQ készületet ajánl, amelyet az alulról f_tött 
iskolákban lehet a leginkább kiépíteni. EttQl egyszer_bb megoldást is ajánl, amelyet részletesen leírt 
m_vében. Végül a f_tésnél kemencérQl és kályháról szól, ezeknek többféle megoldását is felvázolta a 
leírásban és a kapcsolódó ábrákon egyaránt. (3. ábra) 
A higiénia fontossága miatt Gönczy külön fejezetet (6.) szentelt az árnyékszékek kérdéskörének, mivel 
a tisztaságra nemcsak a tantermen belül, hanem azon kívül is nevelni kell a gyermeket. Ugyanakkor 
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mai normáinkhoz képest meglepQ, hogy az épületen kívül helyezte el az árnyékszékeket, amelyeknek a 
számát 80–100 gyermekre 4–5-ben határozta meg. A kialakítás módjában több megoldást is javasolt, 
az egyik leghigiénikusabbnak a hordócskás megoldást tartotta, amelyet az ábrák között is 
megjelenített. (3. ábra) 

 
3. ábra: F_tés, szellQztetés és árnyékszékek 

Figure 3: Heating, airing and necessary houses 
Forrás: Gönczy, 1870 

Az utolsó, hetedik fejezet az iskolai épület telkével foglalkozik, amelynek minimális méretét 2400 
négyszögölben állapította meg Gönczy. Ez kb. 8632 m2. 
A leírás értelmében az iskola telkét négy fQ részre volt osztandó. Az egyik rész az iskolaudvar, amely 
a testgyakorlásra is szolgált, ez tanulóként Ő–6 négyzetöl, azaz kb. 1Ő–20 m2 jelent gyermekenként. 
Emellett a tanító gazdasági udvara, valamint negyedholdnyi kertje kapott a telken helyet, illetQleg a 
mezei, kertészeti gyakorló terület. 
E leírásokat a táblákba rendezett rajzok követték. A táblák magyarázatait a rajzok elQtt közölte. A 1ő 
db. tábla követi a m_ elsQ részének leírásait. Sok esetben többféle variáns is látható. Így pl. Gönczy az 
alapnak tekinthetQ 80 fQs, egytantermes iskolaépület helyiségeinek elrendezési módjához is több rajzot 
készített (I–IV. tábla), illetve 160, 2Ő0, 320, Ő00 és Ő83 fQs, többtantermes iskolaépületeket is 
lerajzolt. (V–XII. tábla) A nagyobb, ő–6 tantermes épületek rajzain finom homlokzati architektúra is 
megjelenik, amely összhangban áll Gönczynek az épület külsejére vonatkozó visszafogott elQírásaival. 
Különösen szép a VII. és X. táblák iskolaépületeinek ívsoros nyitott oldalfolyosója. (4. ábra) 
A XIII. tábla a Gönczy-féle iskolai padokat mutatja be. (2. ábra) A XIV. tábla pedig a technikai 
kérdésekhez ad illusztrációt, így a f_tés és szellQztetés, valamint az árnyékszékek megoldásait 
ábrázolják. Végül a XV. tábla az iskola telkének felosztási módját szemlélteti. (5. ábra) 
Valamennyi tábla színezett rajz, amellyel a mai szemlélQ számára is látványossá válik a m_. 
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4. ábra: Gönczy iskolaépülete a VII. táblán 

Figure 4: Gönczy’s school building on the 7th plate 
Forrás: Gönczy, 1870 

 

 
5. ábra: Gönczy rajza az iskola telkérQl a XV. táblán 

Figure 5: Gönczy’s drawing of the school-yard on the 15th plate 
Forrás: Gönczy, 1870 

4. Az 1870-es mintatervek „utóélete” és a korszak iskolaépítései 

Gönczy Pál népiskolai épületekhez készült mintaterve mindenképpen úttörQ volt a hazai 
oktatásügyben. M_vének megítélése azonban az idQk folyamán sokat változott, amit a következQ két, 
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egymástól idQben és megítélésben egyaránt távol esQ idézet jól érzékeltet: „Gönczy nyolcvantanulós 
tantermeket tervez. A mintaterv iskoláinak külsQ képe sivár, minden m_vészi ízlés nélkül való.” 
(Benisch, 1928) „Gönczy Pál 1870-ben jelentette meg a korszer_ iskolaépületek mintájául szolgáló 
népiskolai épületterveit, melyekben a maradandóság, fejleszthetQség, az egészséges épület és -
környezet, a gyermekek lelki- és fizikai szükségleteinek kielégítése céljából meghatározott elveket 
követte, és azokat elveihez méltóan valósította meg.” (Szinnyai, 1995) Ugyanakkor az eltelt csaknem 
másfél évszázad alatt a m_ jelentQségét nem vitatták el. 
Az 1870-ben Budán kiadott munka tulajdonképpen egy ajánlás volt az 1868. évi népiskolai törvényhez 
kapcsolódóan, ami azt jelenti, hogy kötelezQ jelleggel nem bírt, legalábbis nem ismert jogszabályba 
öntött formája. KésQbb mégis részévé válhatott a népiskolai törvény végrehajtásához kapcsolódó 
rendelkezéseknek, amire a szakirodalomban több utalást is lehet találni. Így már az 1870-es években 
láthatjuk e terveket az útmutatásokban. Egyes források ezt egy 187Ő-es, mások egy 1876-os vallás és 
közoktatásügyi miniszteri rendelethez kötik. (Benisch, 1928) 187Ő mellett egy illusztrált szakcikk szól 
Sváb Gyulától a Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönyének 191Ő. évi 2. számából. Itt GönczytQl 
láthatunk képet mint 187Ő-es szabványterv. (Sváb, 1914) 
Újabb utasítás 1897-ben készült, amely már egyértelm_en kötelezQ jelleg_ volt. Ez hasonlított a 
Gönczy-féle tervekhez, de már a kor elvárásaihoz igazították az új tervanyagot, amelyet a miniszteri 
rendelet mellékleteként adtak közre, illetve minden egyes törvényhatóság közigazgatási bizottságának 
megküldtek. Ez volt a Kisdedóvodai és népiskolai építkezés mintatervek gy_jteménye, amelynek 
terveit Baumgartner Sándor építész készítette. (PQcze, 1987) 
Az 1897-es rendeletet 1914-ben hatályon kívül helyezték. Ebben az idQszakban Kertész K. Róbert, s 
mellette Sváb Gyula vett részt a minisztériumi építészeti feladatok ellátásában. Sváb Gyula több, a 
magyar falusi hagyományokat tükrözQ több típustervet is kidolgozott ekkor, amelyeket publikált is, 
illetve ezek alapján több iskola is felépült. (Gerle, 1987) 
Az elsQ világháború után, az 1920-as években a Klebelsberg-program keretében készült el a következQ 
mintaterv, amelyet szintén Sváb Gyula készített. Ezekben a ma is jól ismert épülettípusokat láthatjuk. 
(Ferkai, 1987) 
A Klebelsberg-programmal záródó korszak iskolaépítéseinek számadatai jól jelzik azt a tendenciát, 
hogy míg a népiskolai törvény megalkotása után alig épült új iskola, amely elsQsorban az 1870-es évek 
gazdasági válságának volt a következménye, addig a millennium körül, majd jelentQsebben a 
Klebelsberg-program kereteiben gyarapodtak a magyarországi népiskolák. Ez a folyamat néhány 
adattal alátámasztva is kirajzolódik: 1869-ben a fQvárosban 15 iskola épült. Majd 1890 után, a 
millennium tiszteletére tervbe vett 1000 iskolából végül csak Ő00 épült fel. 1909-ben őő fQvárosi 
iskola épült összesen 967 tanteremmel. 192ő és 1930 között pedig 3Ő7ő tanteremrQl és 1ő2ő tanítói 
lakásról szólnak az adatok. (Szinnyai, 1995) 
Ezek az iskolák olyan középületek voltak, amelyeket az állam építtetett, illetve a Vallás- és 
Közoktatásügyi Minisztérium mintatervei alapján építettek. Gönczy Pál jelenlétével kezdQdött el az a 
folyamat, hogy az illetékes minisztérium a kezébe vette az iskolák tervezését. Ennek érdekében már 
Trefort Ágoston minisztersége alatt építészeti osztályt létesítettek a szervezeten belül. (Fehérvári–
Hajdú–Prakfalvi–Ritoók, 2017) Itt munkálkodott Szkalnitzky Antal 1870 és 1874 között, majd 
Kolbenheyer Ferenc 1874-tQl 1881-ig. Pt követte Wéber Antal 1881 és 1889 között, s Baumgartner 
Sándor és Herczeg Zsigmond (1889–1908), akiknek nevéhez f_zQdik az 1897-es mintaterv. A 
nagyobb – középiskolai, akadémiai, egyetemi – beruházásokat neves építészekre bízták (Steindl Imre, 
Freund Vilmos, Hauszmann Alajos, Meixner Károly, Sváb Gyula, Thomas Antal, Toroczkai Wigand 
Ede, Sándy Gyula, Foerk ErnQ, Székely László, Magyar Vilmos, Mende Valér, Lajta Béla, Heged_s 
Ármin, Korb Flóris és Giergl Kálmán stb.), a kisebb közoktatási épületek, a népiskolák pedig 
elsQsorban helyi építészek, építQmesterek tervezték jellemzQen a minisztérium építészei által készített 
típustervek alapján. (Gerle, 1987; Sisa, 2013) 

5. A hajdúszoboszlói polgári fiúiskola épülete 

A hajdúszoboszlói polgári fiúiskola épülete mind megjelenésében, mind létrejöttében beleilleszkedik a 
kor építészeti tendenciáiba. Az épület 1899-ben készült el, s ezen évszám alapján egyértelm_, hogy az 
1890-es évek iskolaépítési akciójába tartozik. Ugyanakkor mégis felvetQdik a kérdés, hogy miért 
éppen a 19. század legvégén épült ez az iskola Hajdúszoboszlón? A helyi iskolatörténet ad választ a 
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kérdésre, illetve az az ekkoriban a kormányzaton belül is elterjedt felfogás, hogy az iskolák fenntartása 
állami feladat elsQsorban, s nem egyházi vagy községi. Mindemellett természetesen a helyi viszonyok 
alakulása is közrejátszott az iskola létrejöttében, felépítésében, ezért érdemes röviden áttekinteni a 
legfontosabb eseményeket a folyamattal kapcsolatban.  
Hajdúszoboszlón az elemi szint_ oktatás 1ő90-re vezethetQ vissza, majd a 17. század közepétQl 
megszilárdult. Az oktatási tevékenység folytatása a református egyházhoz köthetQ, illetve a debreceni 
Református Kollégiumhoz, amelynek ún. partikuláris iskolája m_ködött a településen. Ezek mellett 
leányiskolák végeztek nevelQ tevékenységet a hajdúvárosban. A reformkori Hajdúszoboszlón is 
fellendült az oktatás ügye, 1838-ban polgári iskolának nevezik már a negyedik és ötödik osztállyal 
m_ködQ nemzeti iskolát. 18őŐ-ben a partikuláris iskola algimnáziummá alakult át, de az intézmény – 
az átalakuló társadalom és az egyház anyagi válsága miatt – lassan hanyatlani kezdett. 1876-ban a 
református egyházi konzisztórium és a város képviselQ testülete megállapodott egymással az iskola 
költségeit illetQen. Az ekkor létrejött szerzQdés „jól mutatja azt a kettQsséget, mely a világi iskolázás 
jellegének az elQretörése és ugyanakkor az egyházi nevelés fenntartása érdekében kialakult.” (Bajkó, 
1975) Az 1870-es években folyamatosan napirendi kérdés volt a polgári iskolává alakulás, illetve az 
épület kérdése. (Juhász, 1989) Az iskola fenntartásának kettQssége sok vita tárgyát képezte, amelyet 
csak az 1885–1886-os tanév oldott meg, ugyanis ekkor az intézmény községi polgári iskolává alakult, 
majd 1898-ban állami polgári iskola lett belQle. (Bajkó, 1975) 
Mindez tehát magyarázatot ad az 1899-es építési idQpontra, így ezen a ponton érdemes áttekinteni az 
iskola építéstörténetét, amelyhez elsQsorban a helyi sajtót, a Szoboszló és Vidéke c. hetilap (SzV) 
lapszámait hívhatjuk segítségül. 

5.1. Építéstörténet 

A szakirodalmi források szerint a hajdúszoboszlói városi képviselQtestület 1897-ben hozott egy 
határozatot, amelyben kötelezte magát, hogy az állami kezelésbe átveendQ polgári fiúiskola számára, a 
város legalkalmasabb pontján, megfelelQ épületet emel, s azt örök használatra átadja a polgári 
iskolának, gondoskodik az iskola elsQ felszerelésérQl és bebútorozásáról. (Thury, 1906) Azonban már 
1894-ben lehetett olvasni arról a helyi lapban, hogy a polgári iskolának a Pusztafalu nevezet_ területet 
szemelték ki. (SzV, 1894.12.02.) A területrQl Málnási Ödön azt írta 1928-as várostörténeti 
munkájában, hogy a Váradi Regestrum korából ismeretes Szoboszló helye volt, s ettQl délebbre 
települtek le a hajdúk. (Málnási, 1928) Az iskola idehelyezése többeket aggodalommal töltött el, 
hiszen 189Ő folyamán a városlakók azt szorgalmazták, hogy a térséget fásítsák be, egy sétateret 
alakítsanak ki ott. E tervek meghiúsulni látszottak, de a helyi lapban a következQ héten közölt írás 
pontosított: a területnek az észak-nyugati sarkában mintegy 800 négyszögöles telekkel épülne fel a 
polgári iskola, ami Pusztafalu Ő holdnyi területének elég kis részét képezi. „Maga az épület, 
mindenesetre olyan lesz, olyan lehet, mely a térnek csak diszére válhalik. Homlokzata a templomfelé 
fordítva a pusztafaluba, vagy ha tetszik a sétatérre belépQre a legjobb benyomást teszik. Különben is a 
térnek e része még majdnem hasznavehetetlen. Az iskola elQtti szép nagy teret aztán be lehetne, sQt be 
kellene fásitani, úgy, a mint azt a nagyközönség már évek óta óhajtja. Ez által az iskola is, a tér is, a 
nagyközönség is csak nyerne.” (SzV, 1894.12.09.) 
Csaknem két évvel késQbb, Padrah Sándornak, a város közjegyzQjének 1896. december 6-án jelent 
meg az a cikke a helyi hetilapban, amely az iskolákkal foglalkozott, és ebbQl az is kiderül, hogy a 
polgári iskolát milyen helyiségekkel tervezték megépíteni: 4 tanterem, egy ének és rajzterem, ahol az 
összes növendék elfér, egy téli torna, egy könyvtári, egy szertári és múzeumi helyiség, egy szoba az 
igazgatói teendQk végzésére, egy szoba a tanárok, legalább egy szoba, konyha, kamra az iskolaszolga, 
3 szoba, egy elQszoba vagy hideg konyha, rendes konyha, éléskamra az igazgató tanár részére, azaz 
összesen 19 helyiség. (SzV. 1896.12.06.) 
1897 januárjában már arról számolt be a Szoboszló és Vidéke, hogy a „polgáriiskola ügyének 
kedvezQbb elintézése czéljából a közgy_lés egy küldöttséget meneszt a közoktatásügyi miniszterhez. 
A költségekre vonatkozólag az határozlatolt, hogy a küldöttség tagjai a saját költségükön utazzanak.” 
(SzV. 1897.01.31.) Egy héttel késQbbi a hír, hogy a küldöttség sikerrel járt budapesti útján: „A 
polgáriskola ügyében a közgy_lés által megbízott küldöttség a héten járt fent Budapesten. A 
küldöttség tagjai voltak: Kovács Gyula polgármester, Zsigmond Sándor esperes, Padrah Sándor kir. 
közjegyzQ. Szécsy Miklós polg. iskolai igazgató és Eötvös Károly Lajos kir. tanfelügyelQ. A 
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küldöttséget Gróf Degenfeld József fQispán vezette. A küldöttség megbizatásához képest Vlassics 
Gyula közoktatásügyi miniszternél, Zsilinszky államtitkárnál, Szatmáry miniszteri tanácsosnál és 
Tisza Kálmánnál tisztelgett, s mindenütt a lehetQ legjobb választ kapta. Igy tehát reményünk lehet 
hozzá, hogy a polgáriiskola ügye szerencsésen megoldatik.” (SzV. 1897.02.07.) 
1897 májusában Kovács Gyula polgármester számolt be a polgári iskola ügyében tett újabb budapesti 
látogatásáról, amelynek célja az volt, hogy tájékozódjon az építési és fenntartási költségekrQl. A 
polgármester pozitív hírekkel érkezett haza, s kérte a testületet, hogy az iskola építéséhez szükséges 
határozatot hozza meg, és terjessze azt a vármegyei közgy_lés elé, valamint – tekintettel arra, hogy az 
iskolának 1898 augusztusára kész kell lenni – építési bizottság felállítását javasolta. (SzV. 1897.05.02.) 
A következQ újsághír azonban csak 1898 márciusában látott napvilágot. (SzV. 1898.03.13.) Úgy t_nik, 
elhúzódott az iskola ügye, így csak ekkor kötötték meg a szerzQdést minisztériummal. (Bajkó, 1975) 
1898 májusában a megye is jóváhagyta a szerzQdést. (SzV. 1898.05.08.) Néhány hónappal késQbb, bár 
a szerzQdés is rögzítette, mégis ismét felvetQdött a városi lap hasábjain az iskola helyszínének kérdése. 
(SzV. 1898.11.06.) Tulajdonképpen nem Pusztafalu mint hely vált kérdésessé, hanem az adott területen 
való elhelyezés. Végül kijelölték a konkrét helyszínt. 1899 áprilisában már az alapkQletételrQl számolt 
be a lap, illetve ennek kapcsán az alapozás nehézségeirQl: „Az alap kiásásával igen sok baja volt a 
vállalkozónak, mert volt olyan hely, hogy még két méter mélyen is le kellett menni, míg jó, szilárd 
földet találtak. Az is nagyban megnehezitette a munkálatokat, hogy ásás közben friss töltésekre 
akadtak, s az ilyen helyen az árkokat ki kellett támasztani, nehogy az ásás beomoljon. Sok 
kellemetlenséget okozott a vállalkozónak a kedvezQtlen tavaszi idQjárás is.” (SzV. 1899.04.09.) 
A nehézségek ellenére a következQ hónapokban elkészült az épület, amelyet egy – nevén nem említett 
– kisvárdai vállalkozó készített el, s a helyiekben nagy csalódást okozva nem szoboszlói 
mesteremberekkel. (SzV. 1899.04.16.) Az épület tervezQje a források szerint Tóth Kálmán 
építészmérnök volt. (Bajkó, 1975) A tervezQ ekkor már több évnyi, a városnak teljesített mérnöki 
szolgálatot tudhatott maga mögött, illetve 1886 és 1890 között fQszámvevQ is volt. (Magyarország 
tiszti cím- és névtára, 1886–1890) Kisebb szünet után, a tiszti címtár 1899-ben újra mint 
Hajdúszoboszló város tiszti mérnökét említi meg. (Magyarország tiszti cím- és névtára, 1899) SQt, a 
magánéletérQl is találni némi információt, ugyanis a Budapesti Hirlap 1883. július 2Ő-i számában 
beszámolt arról, hogy „Tóth Kálmán városi mérnök feleségül vette Kiss Mariska kisasszonyt H.-
Szoboszlón.” 
Az építkezés tehát 1899 tavaszán megindult és folyt a nyáron át. A sajtó folyamatosan beszámolt a 
készültségrQl, amely csak fokozatosan vált teljessé. A város – a költségek tervezése érdekében – 
küldöttséget szervezett Orosházára, az ottani polgári iskola berendezésének és ügykezelésének 
megismerésére. ErrQl a tanulmányútról jelentést készítettek a polgármesternek. (SzV, 1899.06.04.) Az 
az erre a célra felállított városi bizottság pedig figyelemmel kísérte az építkezést, és az észlelt 
kivitelezési problémák (ablakok minQsége, asztalosmunkák) ellen kifogást emelt. (SzV, 1899.06.18., 
1899.07.02.) Júliusban már megkezdték a belsQ munkálatokat. (SzV, 1899.07.09., 23., 30.) Végül a 
Tóth Kálmán által tervezett épület az 1899/1900-as tanév kezdetére készült el. Már a nyár végén itt 
bonyolították le a beiratkozásokat. (SzV, 1899.08.27.) Szeptemberben pedig folyamatosan érkeztek a 
tanításhoz szükséges berendezési és felszerelési tárgyak. (SzV, 1899.09.03., 24., 1899.10.15.) 
Az épület felülvizsgálata is megkezdQdött már augusztus folyamán. (SzV, 1899.08. 13., 20., 27.) Az 
ekkor felmerült hiányosságokat folyamatosan jelezték és számon kérték a vállalkozón. Az 1899 
decemberében történt felülvizsgálat azonban még mindig hiányosságokról szólt: „A bizottság azt 
tapasztalta, hogy az elsQ megvizsgálás alkalmával megállapított hiányokat még most sem állította 
helyre a vállalkozó. Különösen rosszak, s csaknem használhatatlanok a kályhák. A vállalkozónak még 
1800 frtja van benn a városnál, ez az összeg nem fog kiadatni mindaddig, míg a tapasztalt hiányok 
helyreállítva nem lesznek.” (SzV, 1899.12.03.) 
Az elkészült épület környezete is tárgya lett a helyi sajtó írásainak. ElsQsorban a burkolat hiánya 
jelentett problémát. A járdákat szeptemberben még nem készítették el, s így az Qszi idQjárás 
következtében „sártenger” vette körül az épületet. (SzV, 1899.09.17.) Tavasszal viszont már a 
parkosítás vált témává a hetilapban, illetve annak elmaradása: „A polgáriiskola elQtti tér parkírozása – 
nem történik meg. Sok pénzbe kerül, de meg minek az a nagy fény_zés? Majd megcsináljuk 
apródonként. Minden évben ültetünk bele egy-egy bokrot egy-két cserjét. Minek sietnénk véle? Majd 
készen lesz 100 esztendQ múlva. 100 esztendQ meg semmi, hiszen az idQ végtelen. Csakhogy 
eszünkbe jut Pató Pál ur.” (SzV, 1900.04.01.) 
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5.2. Az elkészült épület 

Végül a parkosítás mégis megtörtént, miként ezt a korabeli képek is tanúsítják. Maga az iskolának 
otthont adó ház, tömegét tekintve, egy négyzetes, belsQudvaros, földszintes épület volt, amely ma is 
egyik legnagyobb épülete Hajdúszoboszlónak. A külsQ szemlélQ számára is felt_nQ a vízszintes 
kiterjedéshez képest alacsony épületmagasság. Ennek a szemmagasságból is jól érzékelhetQ 
négyzetességnek a harmóniáját még az enyhén magasabb tetQgerinc_, a bejárattól jobbra esQ 
tornacsarnok sem bontja meg. Az épület oldalfolyosós elrendezés_, a kifelé nézQ termek és szobák 
belsQ oldalán, az udvar körül folyosó fut végig. (4. ábra) 

 
4. ábra: A polgári fiúiskola épülete 

Figure 4: The building of the the higher elementary school for boys 
Forrás: Gazdag, 1989 

KülsQ harmóniát a homlokzati architektúra kölcsönöz az épületnek. A tervezQ – a valószín_leg a 
költségeket is kímélQ visszafogottság ellenére – szerencsésen sorolta a homlokzati elemeket. A 
délkelet felé nézQ fQhomlokzat a kor historizáló, elsQsorban a könnyen variálható neoreneszánsz 
építészeti formákat vonultatja fel. A fQhomlokzat 19 tengelyes kiképzése a középre helyezett 
fQbejáratnál kap hangsúlyt. Itt a magas, félköríves záródású kapu körül s_r_södik az architektúra, 
amely mintegy középrizalitossá varázsolja az egyébként homogén tömeg_ épületet. 
Ez az építészeti középhangsúly elsQsorban a fQbejárat két oldalán megjelenQ páros, dór fejezetes 
pilaszterek, és a fölkoríves záródású, magasabb ablakpároknak köszönhetQ, amely egyfajta 
diadalívként fogadja az épületbe belépQt. Ez a dór ízlés_ homlokzati középhangsúly kifejezetten 
méltóságtelivé és komollyá teszi az épületet, így ez jól illeszkedik az épület eredeti rendeltetéséhez. 
A fQbejárati középsQ rész gazdag homlokzati architektúrája az épület oldalszélei irányába lecsengett. 
Itt már egy nyugodtabb ritmusú, egyenletes ablakkiosztás figyelhetQ meg. A szemöldökpárkányos, 
egyenes záródású ablakok az épület lábazatát záró párkányon sorakoznak. Sajnos ezek az ablakok 
mára elvesztették díszeiket, s a homlokzat lábazati kialakítása is elt_nt az idQk folyamán, mindössze a 
fQpárkány és architrávjának elválasztó lemeze fut körbe az épületen emlékeztetve az egykori 
homlokzati megjelenésre. (5. ábra) 
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5. ábra: Az iskola fQhomlokzata napjainkban 
Figure 5: The facade of the school nowadays 

Forrás: A szerzQ felvétele, 2018 

6. Záró gondolatok 

A hajdúszoboszlói polgári fiúiskola a korszak iskolaépületeinek szép példája. Felmerülhet a kérdés – 
kifejezetten annak tudatában, hogy a népiskolai épületek elsQ tervkönyvét a város szülötte, Gönczy Pál 
készítette –, hogy melyik mintatervet vehette figyelembe a tervezQ. 
Az 1890-es évek végén a Gönczy-féle mintaterv – mint láttuk – már nem volt „hatályban”. Ellenben 
1897 után – a Gönczy tervein is alapuló – újabb utasítás adhatott irányt Tóth Kálmán városi 
mérnöknek az iskola megtervezésében. Az elkészült épület a mintatervet elsQsorban funkcionális 
elrendezésében követte, homlokzati kialakításában pedig inkább egy visszafogott, kornak megfelelQ, 
de mégis egyedi megoldást láthattunk, bár az országban találhatunk néhány karakterében hasonló 
iskolaépületet, így pl. ilyen a máriakálnoki és a temesgyarmati római katolikus népiskola, valamint a 
cibakházai királyi állami elemi népiskola. 
A hasonlóságok mellett a századfordulón emelt polgári fiúiskola a mai Hajdúszoboszlónak is egyik 
fontos, ismert és a dualizmus kori városfejlQdés egyik lenyomataként értelmezhetQ épülete, amely 
eredeti rendeltetését ma is betölti. 
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Absztrakt 

Az alábbi tanulmány keretében a neoabszolutizmus idejében m_ködQ Debreceni Császári Királyi 
Megyei Törvényszék büntetQjogi gyakorlatát kívánom bemutatni. Ebben az idQszakban hazánkban az 
osztrák büntetQtörvénykönyv volt hatályban, így kutatásom elsQdleges szempontja, hogy a 
törvénykönyv rendelkezései hogyan érvényesültek a gyakorlatban. Másrészt olyan kérdésekre 
igyekszem választ adni, hogy mely b_ncselekmények fordultak elQ a leggyakrabban, melyek voltak a 
leggyakoribb elkövetési módok, mi jellemezte az elkövetQi képet, és végül, hogy milyen mérték_ 
büntetések kerültek kiszabásra a megjelölt idQszakban.  

Kulcsszavak: büntetQjog, jogtörténet, büntetéskiszabási gyakorlat 

Abstract 

In this study, I would like to present the criminal law practice in the period of neoabsolutism of the 

Imperial Royal County Court of Debrecen. In this period, the Austrian Penal Code was in force in 

Hungary, so the primary aspect of my research is how the provisions of the Code were enforced in 

practice. On the other hand, I try to answer questions about which crimes have occurred most often, 

what were the most common types of offenses, what characterized the perpetrators' image, and finally 

what the penalties were imposed in the specified period. 

Keywords: criminal law, history of law, legal practice 

Jelkód: K 14 

Témamegjelölés 

Az egyes büntetQjogintézmények bemutatása mindig is fontos része volt a jogtörténeti kutatásoknak, 
ehhez képest a helytörténeti kutatások, és a levéltári forrásokra vonatkozó hajlam elmarad. Kutatásom 
keretében ezt ellensúlyozva a Debreceni törvényszékek büntetéskiszabására jellemzQ sajátosságokat 
szeretném bemutatni 18Ő9-1878 között, ugyanis erre az idQszakra jellemzQ bírói gyakorlat feltárásának 
                                                           
1„Az Emberi ErQforrások Minisztériuma ÚNKP-18-3 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának 
támogatásával készült.” 
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még számos feldolgozatlan területe maradt, így a kutatás mindképpen hiánypótlónak tekinthetQ. 
Hiszen a szokásjog, a törvények tényleges alkalmazására vonatkozóan, - vagy sok esetben törvények 
híján – leginkább a kialakult joggyakorlatból, mint egy fordított kutatással vonhatunk le helyes 
következtetéseket. A megjelölt idQszakot alapvetQen két nagy korszakra tudom osztani, az alapján, 
hogy milyen jogszabályok alapján történt az ítélethozatal, ugyanis az 18ő3-1861-ig tartó idQszakban, 
hazánkban az osztrák büntetQtörvénykönyv volt hatályban, így az erre irányadó joggyakorlatot 
elsQsorban abból a szemszögbQl vizsgálom, hogy az osztrák szabályok ténylegesen mennyiben 
is került alkalmazásra, mennyire igazítottuk hozzá a gyakorlatunkat, vagy esetleg milyen mértékben 
Qriztük meg a szokásjogból eredQ megoldásokat. Az ez után következQ idQszakban pedig, ami 1861-
tQl 1878-ig tart, azt vizsgálom, hogy a szokásjog visszaállítása joggyakorlatban hogyan is éreztette 
hatását, mennyire tudott érvényesülni, különös figyelmet szentelve annak, hogy az osztrák büntetQjog 
rendelkezései vajon mennyire éltek tovább a bírói gyakorlatban. Jelen tanulmányban elsQdleges célom 
tehát az elsQ korszakra vonatkozó Debreceni Császári Királyi Törvényszék joggyakorlatának feltárása, 
olyan szempontból, hogy egy idegen, de már kodifikált törvénykönyv milyen hatással volt büntetQjogi 
gyakorlatunkra, illetve, olyan kérdésekre igyekszem választ adni, hogy mely b_ncselekmények 
fordultak elQ a leggyakrabban, melyek voltak a leggyakoribb elkövetési módok, mi jellemezte az 
elkövetQi képet, és végül, hogy milyen mérték_ büntetések kerültek kiszabásra.  Célom továbbá az, 
hogy rávilágítsak, hogy a XIX-XX. század büntetQ joggyakorlata és a kodifikáció eredményei, ha 
nagyobb idQrendi kitérQkkel is, de szükségképpen kiegészítették egymást. 

Anyagmegjelölés, módszer 

Tanulmányom tehát a büntetQ anyagi jogot helyezi a középpontba, így a téma alapjául szolgáló 
forrásokat a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú Bihar Megyei Levéltárában gy_jtöttem össze, a IV./B 
1ő6. d. jelzet alatt a Debreceni Királyi Megyei Törvényszék anyagában, összesen 2000 db. vonatkozó 
esetet találtam, és ezek elemzésével vontam le következtetéseket a feltett kérdésekre vonatkozóan. A 
kutatás, ahogy a fentiekbQl is kit_nik elsQsorban empirikus kutatás, melynek középpontjában a 
levéltári forrásokból levont, a magyar büntetQjogi gyakorlatra vonatkozó megállapítások állnak, 
kiegészítve azt a korabeli anyagi és eljárásjogi szakirodalommal. Erre az idQszakra azonban jellemzQ, 
hogy ekkor magyar jogtudomány tulajdonképpen szünetelt, és nagyon kevés munka látott napvilágot 
azóta is ezen idQszakra vonatkozóan, így ezek hiányában a büntetQjogi dogmatikai elemek leginkább 
az egyes b_ncselekmények megítélése által, azok fogalmi elemzése révén rekonstruálhatóak, tehát a 
bírói gyakorlat elemzésébQl, mintegy fordított kutatással vonhatunk le általános következtetéseket. 
(Bató, 2003.) 

Eredmény 

A megjelölt idQszak tehát különösen izgalmas büntetéskiszabási szempontból, ugyanis ez az az 
idQszak, amikor is hazánkban az osztrák BüntetQtörvénykönyv volt hatályban, így ítélkezési 
gyakorlatuk alapját lényegében egy idegen, ránk oktrojált büntetQtörvénykönyv adta. Ugyanakkor ez a 
törvény volt az elsQ  kodifikált törvénykönyv, amit a bíróságok alkalmazhattak, és hozzájárulhatott a 
gyakorlat egységesítéséhez. Az osztrák BüntetQtörvénykönyvet, melyet 18ő2. május 17-én fogadtak el 
az örökös tartományok számára, Ferenc József május 27-én egy császári pátenssel léptette hatályba. 
(Barna, 2015.) 
A törvény a magyar jogrendszerbe ugyan nehezen illeszkedett, de a rendi korszak partikuláris, és a 
rendi állás által meghatározott büntetQjoghoz képest mindenképpen elQrelépés volt. Ugyanakkor 
Európa többi részéhez képest a törvénykönyv elmaradottnak volt mondható, hiszen aránytalanul 
súlyos büntetési tételek, és a politikai b_ncselekmények tág köre jellemezte, amely széles bírói 
önkénynek engedett teret (Tóth, 2008.) Az egyértelm_, hogy az osztrák jog hatással volt 
büntetQjogunk fejlQdésére, közvetve és közvetlenül is indikálta a magyar büntetQjogtudomány 
fejlQdését, azonban, hogy ez konkrétan milyen pontokon is valósult meg, az még nem került 
bemutatásra.  
Ahhoz, hogy érthessük, hogy a gyakorlatban a törvény rendelkezései miként is érvényesültek, 
szükségesnek tartom röviden bemutatni az osztrák büntetési rendszert.  AlapvetQen büntetésként 
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szabályozta a halálbüntetést és a szabadságvesztést. A halálbüntetés tekintetében azonban már a 
minQsített és súlyosított kivégzéseket tiltotta, és a húsz éven aluli elkövetQk tekintetében is tilos volt 
alkalmazni, és csak bizonyos b_ncselekmények tekintetétében tartotta meg, így pl. a gyilkosság és a 
rablás. A legtöbb b_ncselekményre szabadságvesztés alkalmazását írta elQ, melynek mértéke hat 
hónaptól húsz évig terjedt.2 Ez volt tehát a generális minimum és maximum. A húsz évet csak az 
életfogytig tartó szabadságvesztés esetében lehetett átlépni, de a kiszabott szabadságvesztést 
különbözQ módokon lehetett súlyosbítani; ilyen volt a böjt, a munkavégzésre kötelezés, a magánzárka, 
vagy a sötét szoba – ezeknek a kiszabási módját a törvény pontosan meghatározta (20-2ő §§).  
A témám szempontjából fontos továbbá, hogy a törvény már rendelkezett az enyhítQ és a súlyosbító 
körülményekrQl is, és az általános megfogalmazás mellett, hogy ezekre figyelemmel kell lenni a 
büntetéskiszabás során, felsorolást is ad e körülményekrQl. Így súlyosító körülmény (ŐŐ§) volt például, 
ha valaki több b_ncselekményt követett el, vagy ugyanazt a b_ncselekményt, de többször, korábban 
már büntetve volt, vagy másokat bírt rá az elkövetésre. Az enyhítQ körülményekrQl már jóval hosszabb 
felsorolást ad (46-Ő7 §§), és külön veszi az alanyi és tárgyi enyhítQ körülményeket is. Alanyi enyhítQ 
körülmény volt például, ha az elkövetQ 20 éven aluli, elhanyagolt nevelésben részesült, közönséges 
emberi érzelmek vették rá a b_nelkövetésre, a nyomasztó szegénység, a megbánó magatartás, a 
beismerés, vagy, ha önhibáján kívül hosszú ideig állt vizsgálati fogság alatt. Tárgyinak számított a kár 
csekély volta, az hogy a kár megtérült, vagy önkéntes elállással akadályozta meg a nagyobb kár 
bekövetkeztét. 
A törvény kimondta továbbá az őŐ §-ban, hogy bizonyos esetekben nagyszámú és nyomatékos enyhítQ 
körülmények együttes jelenléte esetén, a bíróságok a hat hónapnál – tehát a generális minimumnál - 
kevesebb büntetést is kiszabhatnak, ha attól az elkövetQ javulása várható.3 
A bíróságok tehát alapvetQ kötelessége volt a vizsgált idQszakban is, a vádlottak által elkövetett 
b_ncselekmények tényállásainak a felderített adatok alapján történQ tárgyilagos megállapítása, és azon 
körülményeknek a felsorolása, amelyeket a büntetés nemének és mértékének megállapításakor 
figyelembe vettek. (Pápai-Tarr, 2017) 
Kérdés tehát, hogy a gyakorlatban mindez hogyan jelentkezett. Az 1850-es osztrák bírósági 
szervezetrendszer reformjának köszönhetQen négyszínt_ bírósági rendszert építettek ki az egész 
birodalomban, ennek keretében kezdte meg m_ködését a Debreceni Császári Királyi Megyei 
Törvényszék, mely elsQ és másodfokon 1861-ig ítélkezett (Papp, 2014). A bíróság anyagai között 
összesen 2112 db esetet dolgoztam fel, ezen esetek között 1Ő86 db. volt ítélet, ezek adják az alapját az 
alább levont következtetéseimnek. 
Mindegyik ítéletbQl az tükrözQdik, hogy a bíróságok viszonylag könnyen alkalmazkodtak az idegen 
jog bevezetéséhez, az esetek mindegyikében pontos jogszabályi megjelöléssel hivatkoznak az osztrák 
BüntetQtörvénykönyvre, és ez alapján minQsítik az esetet és állapítják meg a büntetést. SQt, azt 
mondhatom, hogy az eseteket többségükben helyesen minQsítik, az idegen nyelv_ törvénykönyv 
ellenére is, és tényleg számba veszik a büntetést befolyásoló tényezQket, nem csak azokat, amelyek 
konkrétan megnevezésre kerültek a törvénykönyvben, hanem olyanokat is, amelyek az eset 
tekintetében különös befolyásolással bírtak, illetve melyeknek a szokásjogunkban kialakult gyakorlata 
volt. Nem megfelelQ minQsítéssel leginkább a pénzhamisításb_ncselekménynél találkoztam, annak is a 
papírpénzre elkövetett alakjánál, ugyanis a törvényszövegben a b_ncselekmény megnevezésekor csak 
az érmét nevezik meg, és korábbi gyakorlatunkban is ez volt irányadó, így többször helytelenül a 
nevezett b_ncselekményeket közhitelespapírok hamisításának minQsítik. Összeségében 
azonban arra a megállapításra jutottam, hogy az osztrák törvénykönyv léte nagymértékben 
segítette a gyakorlat egységessé válását, és az ítéletek is sokkal következetesebbek, szabatosabbak 
lettek. Azért arról nem feledkezhetünk meg, hogy egy olyan idQszakról beszélünk, amikor a magyar 
társadalmat meglehetQs osztrák-ellenesség jellemezte, és ez azért valamilyen szinten az ítélkezési 
gyakorlatunkban is tükrözQdött. Amellett, hogy a bíróságok nagyon jól kihasználták a kodifikált 

                                                           
2§. 12. Hauptarten der Strafen. Die Strafe der Verbrechen ist der Tod des Verbrechers, oder dessen Anhaltung im 
Kerker. 
3§. őŐ. Außerordentliches Milderungsrecht. Bei Verbrechen, für welche die Strafzeit nicht über fünf Jahre 
bestimmt ist, kann sowohl der Kerker in einen gelinderen Grad verändert, als die gesetzliche Dauer selbst unter 
sechs Monate verkürzt werden, in dem Falle, daß mehrere und zwar solche Milderungsumstände 
zusammentreffen, welche mit Grund die Besserung des Verbrechers erwarten lassen. 
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törvénykönyv nyújtotta lehetQségeket, a büntetéskiszabás gyakorlatát azért igyekeztek a megszokott 
mederben tartani. Ez pedig abban jelentkezett, hogy a törvényben megjelölt szigorú büntetési tételeket 
különbözQ eszközökkel igyekeztek a szokásjogi gyakorlat alapján kialakult mértékhez igazítani. 
Általánosságban jellemezi az idQszakot, hogy a törvényi keretek alapján kiszabható büntetés, és a 
ténylegesen kiszabott büntetés között viszonylag nagy eltérés mutatkozik, és ez igaz minden 
b_ncselekményi kategóriára, az ügyek 7ő%-ban egy éven aluli szabadságvesztést szabtak ki a 
bíróságok.  

1. táblázat: Büntetés mértéke 
Büntetés mértéke Ítélet Százalék 

1 év és alatta 1118 75,2% 

1 év felett 175 11,8% 

Halál 3 0,2% 

Felmentés 190 12,8% 

Összes Ítélet 1486 100% 

Forrás: Saját szerkesztés a HBML anyagai alapján (2019) 
 
És ez nem annak volt betudható, hogy nem jól alkalmazták volna a szabályokat, sQt inkább azt 
mondhatom, hogy nagyon is jól kihasználták a szabályozás adta lehetQséget, az enyhébb büntetést 
kétféle módon tudták kiszabni. Egyrészt, úgy, hogy a törvény maga tartalmazott rendelkezést arra, 
hogy a törvénykönyv bevezetése elQtt elkövetett b_ncselekményekre nézve, a korábbi gyakorlat is 
alkalmazható (IX. fejezet).4 Így az ilyen esetekben rendszerint hivatkoznak erre a felhatalmazásra, 
azzal a megjelöléssel szabják ki a büntetést, hogy a ”korábbi enyhébb gyakorlatnak megfelelQen.” Ez 
természetesen csak az elsQ évben figyelhetQ meg, és ekkor is, ha ennek a megengedQ rendelkezésnek 
az alkalmazási feltételei nem álltak fenn, akkor egy másik szakasz rendelkezéséhez nyúltak, még pedig 
a fentebb már kifejtett rendkívüli enyhítés jogához (őŐ. §). Az esetek többségében tehát az enyhítQ 
körülményekre hivatkozva szabták ki az alacsonyabb büntetést, a rendkívüli enyhítés jogával tehát 
igen gyakran éltek a bíróságok. És mivel a törvénykönyv nem tartalmazott pontos szabályt arra nézve, 
hogy nagyszámú és nyomatékos enyhítQ körülmények mikor állják meg a helyüket, a bírók sokszor 
akár egy-egy enyhítQ körülmény fennforgása esetén is megállapíthatónak találta. Az enyhítQ 
körülmények szerepe tehát a büntetQ eljárás során igen nagy volt, hiszen e körülményekre hivatkozva 
tudták a régi szokásnak megfelelQ mérték_ büntetést kiszabni. Hiszen a korábbi joggyakorlatunkra is 
az volt a jellemzQ, hogy a legtöbb esetben csak rövid idegig tartó árostromot, botbüntetést szabtak ki a 
bíróságok. A hajdú kerületi bíróságok joganyagában 18Ő8 elQtt, a szabadságvesztés ritkán fordult elQ, 
a leghosszabb tartam, amit kiszabtak 1 év volt, a leggyakoribb büntetési nem a bot, illetve korbácsütés 
volt, melyet fQbüntetésként, vagy rabság mellett szabtak ki. (Nagy, 1990) Ezt a gyakorlatot pedig csak 
a rendkívüli enyhítés jogával tudták megtartani, ami így kivételbQl szinten fQszabállyá avanzsálódott. 
Ennek a gyakorlatban az alkalmazása azzal a nagy elQnnyel is járt, hogy minden egyes esetben 
kimerítQ jelleggel feltüntetésre kerültek az enyhítQ- és súlyosító körülmények, szemben ezt az 
idQszakot megelQzQ, és az 1861 után visszaállított gyakorlattal. Általában a leggyakrabban elQforduló 
enyhítQ körülmények voltak: a büntetlen elQélet (pedig ezt a törvény nem szabályozta), 20 év alatti 
elkövetQ, a kár megtérítése, a károsult gondatlansága, a nyomorúságos életkörülmények, családos 
állapot, gyermekek száma, ittas állapot, és szinte minden esetben enyhítQ körülményként jelenik meg a 
vádlott neveletlensége.  

                                                           
4Artikel IX. Dieses Gesetz soll auch auf bereits anhängige Untersuchungen und auf alle vor dem bezeichneten 
Tage begangenen strafbaren Handlungen nur in soferne Anwendung finden, als dieselben durch das 
gegenwärtige Strafgesetz keiner strengeren Behandlung als nach dem früher bestandenen Rechte unterliegen. 
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2. táblázat – B_ncselekmények megoszlása 

B_ncselekmény Esetszám Százalék 

lopás 1308 64,34% 

súlyos testi sértés 215 10,58% 

csalás 113 5,56% 

sikkasztás 73 3,59% 

nyilv erQszak 67 3,30% 

emberölés 44 2,16% 

gyújtogatás 32 1,57% 

életbizt ell vétség 27 1,33% 

rablás 17 0,84% 

életbizt elleni k 15 0,74% 

gyilkosság 11 0,54% 

erQszakos nemi k 10 0,49% 

Hiv hat visszaélés 10 0,49% 

vallásháborítás 7 0,34% 

gyermekgyilkosság 5 0,25% 

okirathamisítás 5 0,25% 

rágalmazás 7 0,34% 

Istenkáromlás 3 0,15% 

magzatelhajtás 3 0,15% 

rongálás 3 0,15% 

Összesen 2033  
Forrás: Saját szerkesztés a HBML anyagai alapján (2019) 
 
A fenti táblázatban található az idQszakban elQfordult leggyakoribb b_ncselekmények, látható, hogy az 
ügyek több mint felét (64%) a lopás tette ki. Illetve jelentQs számmal vannak még a jelen az élet-és 
testi épség elleni b_ncselekmények is, így a következQkben ezek bemutatására törekszem. 
A tolvajlás alapesete a Btk. szerint hat hónaptól egy évig terjedQ szabadságvesztéssel büntetendQ, 
minQsítQ körülmények fennforgása esetén 1-ő évig, illetve különösen nagy értékben elkövetett lopás 
esetében 10 év is kiszabható volt.5 
A gyakorlatban viszont a fentebb kifejtett törekvéseknek köszönhetQen, mégis az figyelhetQ meg, hogy 
átlagosan hat hónap alatti, azaz a minimumnál jóval kevesebb büntetést szabtak ki az egyes esetekben.  
A büntetés megállapításakor elsQleges szempont persze már ekkor is az érték volt, de ez nagyon 
differenciálódott, aszerint, hogy mi volt az elkövetés tárgya. AlapvetQen megkülönböztethetjük az 
állat, gabona, élelmiszer, ingóság, és pénz lopását. 

                                                           
5§ 178. Strafe des Verbrechens des Diebstahls. Ist der Diebstahl außer dem, was in den §§. 173-176 zum 
Verbrechen erfordert wird, nicht weiter beschwert, so soll er mit schwerem Kerker von sechs Monaten bis zu 
einem Jahre; bei erschwerenden Umständen aber, zwischen einem und fünf Jahren bestraft werden. 
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3. táblázat- Tárgy szerinti eloszlás 

Lopás tárgya Esetszám 
ingóság 551 

ló 143 

pénz 133 

sertés 131 

élelmiszer 91 

gabona 80 

marha 69 

ruha 38 

juh 36 

liba 13 

fa 10 

tyúk 10 

dohány 1 

méh 1 

szamár 1 

Összesen 1308 
Forrás: Saját szerkesztés a HBML anyagai alapján (2019) 
 

Ő. táblázat: Büntetések mértéke lopás esetében 
Kiszabott büntetés (hónap) ló marha sertés Egyéb Összesen 

1 hónap alatt    27 27 

3 hónap vagy alatta 10 8 23 244 285 

6 hónap vagy alatta 27 15 31 151 224 

7 hónap 1  1 6 8 

8 hónap 7 3 4 15 29 

9 hónap 4 2  8 14 

10 hónap   2 1 3 

1 év 24 6 9 38 77 

1,ő év 1 4 2 5 12 

2 év 6 2 4 16 28 

3 év 3 2 2 4 11 

3,ő év 1    1 

Ő év 1  1  2 

ő év 6 1 6 8 21 

6 év 2 2 1  5 

8 év 1 1   2 

10 év 1    1 

Forrás: Saját szerkesztés a HBML anyagai alapján (2019) 
 
EbbQl a táblázatból a fentiekre utalva szépen látszik, hogy a legtöbb kiszabott büntetés 1 év alatti volt, 
de az is egyértelm_en kit_nik, hogy a lopások közül legszigorúbban az állatlopással kapcsolatos 
b_ncselekményeket büntették, csak ezek tekintetében tartják be a büntetQtörvénykönyvben 
megállapított szigorú büntetési tételek rendelkezéseit maradéktalanul. Ez fQleg az olyan esetekben 
teljesült, ahol ló illetve marha lopás történt, és ha ezeket több állatra nézve követték el, és még 
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visszaesQ is volt az elkövetQ, akkor azt különösen súlyosan büntették. Ilyen esetekben került 
kiszabásra a táblázatban látható, akár 10 év tartamú szabadságvesztés is. A konkrét ügyben az 
elkövetQ – Sz. Mihály három alkalommal 3-3 lovat lopott el, összesen 93ő ft értékben, és súlyosító 
körülményként értékelték, hogy egyébként is büntetett elQélet_ volt, három alkalommal követte el, 
éjjel, és hamis körülmények koholásával igyekezte félrevezetni a bíróságot. EnyhítQ körülmény 
ellenben nem állt fenn vele szemben, így ezek mérlegelésével 10 évig tartó súlyos börtönbüntetést 
szabtak ki. Másodfokon a törvényszék viszont 6 évre leszállította, arra hivatkozva, hogy családos, és 
jobbulására remény van. (MNL-HBML IV.B 156/d. 20. doboz 173/1857.) 
 De alapvetQen a juh- és sertéslopást is súlyosabban büntették az egyéb kategóriákhoz képest. 
Meghatározó szempont volt még a büntetéskiszabás során, hogy a lopott állat megkerült-e, azaz, hogy 
visszakerült-e gazdája birtokába, mert ha igen, akkor alacsonyabb tartamú büntetés került kiszabásra, 
hiszen enyhítQ körülményként értékelték. Az állatlopásokat érintQ megkülönböztetett helyzet, 
természetesen az akkori társadalmi körülményeknek, az igavonó állatok kiemelt szerepének tudható 
be.  
Az alábbi táblázatban feltüntettem az ügyszámok pontos megjelölése mellett pár hasonló értékben, de 
különbözQ tárgyra nézve elkövetett lopást. EbbQl is jól látszik, hogy az állatlopásokat egyértelm_en 
szigorúbban büntették. 

ő. táblázat: Tárgy szerinti csoportosítás 

 
Gabona Élelmiszer Ruha Pénz Ingóság Sertés/juh Ló/marha 

10-50 ft 
28 ft -2 
hónap 

31/1855 

31 ft - 2 
hónap 

34/1855 

43 Ft - 1 
hónap 

257/1855 

41 ft - 3 
hónap 

569/1855 

50 ft - 1 
hónap 

676/1855 

50 ft - 6 
hónap 

124/1855 

47 ft -8 
hónap 

264/1855 

51-100 ft 
87 ft - 4 
hónap 

192/1857 

80 ft - 3 
hónap 

35/1856 

87 ft - 3 
hónap 

717/1855 

100 ft - 6 
hónap 

49/1856 

85 ft - 2 
hónap 

318/1856 

100 ft -10 
hónap 

11/1856 

80 ft - 2 
év 

142/1856 

101-150 ft 
105 ft - 6 

hónap 
298/185 

140 ft - 3 
hónap 

361/1858 
nincs adat 

139 ft - 5 
hónap 

283/1856 

109 ft - 6 
hónap 
1/1855 

145 ft - 1 
év 

10/1857 

124 ft - 2 
év 

96/1857 

150 FT felett 
300 ft - 6 

hónap 
22/1857 

281 ft - 4 
hónap 

152/1859 
nincs adat 

221 ft - 6 
hónap 

200/1859 

356 ft - 3 
hónap 

125/1858 

363 ft - 3 
év 

147/1857 

310 ft - 5 
év 

287/1856 

Forrás: Saját szerkesztés a HBML anyagai alapján (2019) 
 
Ugyan ez a tendencia figyelhetQ meg az élet-és testi épség ellen b_ncselekmények esetében is. A 
törvény értelmében megkülönböztethetjük a gyilkosságot és az emberölést, befejezett gyilkosság 
esetére halálbüntetést írt elQ a törvény, míg a részesek és kísérlet alap esetében ő-10 évig terjedQ 
súlyos szabadságvesztést, minQsített esetekben pedig 10-20 évig terjedQ szabadságvesztést szabhatott 
ki a bíróság.6 Annak ellenére tehát, hogy alapesetben minden gyilkosságnál halálbüntetést kellett volna 
kiszabni, a gyakorlatban mégis csak 2 esetben került megállapításra, és jellemzQen csak a rablás, 
gyújtogatás közben több ember életét követelQ esetekben szabták ki. Ez pedig így teljesen egybevág a 
korábbi gyakorlattal, hiszen rendi jogunkban is már csak a megégetés illetve rabgyilkosságok esetében 
alkalmazták a halálbüntetést. (Bató, 2012.) A többi esetben a rendkívüli enyhítési jogot felhasználva 
jellemzQen 10-1ő évi szabadságvesztést szabtak ki, csupán már egy-egy meglévQ enyhítQ körülmény 
fennállta esetében is. Ugyanez volt a helyzet az emberölés esetében is, ahol a törvényben elQírt 
büntetési tétellel szemben (10-1ő év) jellemzQen az enyhítQ körülményekre hivatkozva 3-ő évi 
                                                           
6 §. 1Ő0. Todtschlag. Wird die Handlung, wodurch ein Mensch um das Leben kommt (§. 13Ő), zwar nicht in der 
Absciht, ihn zu tödten, aber doch in anderer feindseliger Absicht ausgeübt, so ist das Verbrechen ein Todtschlag. 
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büntetést szabtak ki. A törvény ellenére a legszembet_nQbb alacsony büntetések a 
csecsemQgyilkosság, gyermekölés, magzatelhajtás eseteiben figyelhetQ meg. Ezekben az esetekben 
ugyanis nagyon nagy jelentQséget tulajdonítottak a személyes körülményeknek, annak, hogy a hajadon 
anya csak a szégyen elkerülése végett követte el a b_ncselekményt, általában, ha az anyának dolgoznia 
kellett, akkor enyhítQ körülményként vették figyelembe, hogy így nem volt tQle elvárható, hogy 
gyermekét állandó szemmel tartsa. SQt még olyan eset is elQfordult, hogy az anya, amikor a vízbe 
fojtotta betegen született gyermekét, akkor azzal mentették ki, hogy csak végsQ elkeseredettedében 
tette, ugyanis mivel férje elhagyta, és neki dolgoznia kellett, így senkitQl sem volt elvárható, hogy a 
beteg gyereket gondozza. (MNL HBML – IV. B. 156/d. 13. doboz 579/1855.) Ezeket az eseteket 
egyébként zömében életbiztonság elleni vétségnek minQsítik, és az anyát felmentik a 
gyermekgyilkosság vádja alól, így pedig különösen alacsony, pár hónapos büntetések kerülnek 
kiszabásra. 
Ugyancsak kirívóan alacsony büntetések jellemzik a súlyos testi sértés b_ncselekményeket is - ahol a 
büntetés kiszabásánál a meghatározó körülmény a gyógyulás tartama lesz, a legfeljebb húsz napig 
tartó súlyos testi sértés alapesetében hat hónaptól egy évig terjedQ szabadságvesztést, míg a harminc 
napig tartó gyógyulás, életveszélyt okozó sérülések esetében 1-ő évig terjedQ szabadságvesztést 
lehetett kiszabni. Maradandó sérülést okozó testi sértés esetében pedig ő-10 évig terjedQ 
szabadságvesztés kiszabását írta elQ a törvény.7 A gyakorlatban azonban leginkább az alapesetben 2-3 
hónapig tartó, de itt nem ritka a rövidebb ideig tartó, pár hetes büntetés sem. MinQsített esetben pedig 
6 hónapig tartó büntetést szabtak ki a leggyakrabban. Gyakran veszik figyelembe enyhítQ 
körülményként, hogy az eset kocsmában, bortól felhevült állapotban történt, hogy esetleg a sértett volt 
a kezdeményezQ fél, vagy, hogy közönséges emberi érzelmek ragadták el. Viszont itt is súlyosan ítélik 
meg azt, aki már visszaesQ volt, és többször követett el erQszakos b_ncselekményt. Egy 18őő-ös 
ügyben, ahol hivatkoztak a régi gyakorlat alkalmazására, mivel az kevésbé szigorú, a kilenc vádlottnak 
nem is szabott ki büntetés a bíróság, úgy érvelt, hogy a költségek megfizetése, elegendQ büntetésnek 
látszott. 
6. táblázat: Büntetések mértéke az élet- és testi épség elleni b_ncselekményeknél 
Ítélet / 
B_ncselekmé
ny 

Ember
ölés 

Gyermekgyi
lkosság 

Gyermek
kitétel 

Gyerme
kölés 

Gyilko
sság 

Gyújto
gatás 

Súlyos 
testi sértés 

Össz
esen 

1 hónap vagy 
alatta 

   1  2 31 34 

2-3 hónap       39 39 

4-6 hónap       48 48 

7-12 hónap 3      26 29 

1,ő év       3 3 

2 év 13 2 1   3 8 27 

3 év 3      2 5 

ő év 9 2   1 2  14 

6 év 1       1 

7 év 1       1 

10 év 2    1 1  4 

1ő év     1   1 

Felmentés 4 1   2 8 10 25 

Halálbüntetés     1 1  2 

Összesen 36 5 1 1 6 17 167 233 

Forrás: Saját szerkesztés a HBML anyagai alapján (2019) 
 

                                                           
7 §. 1őŐ. Strafe. Die Strafe des in den §§. 1ő2 und 1ő3 bestimmten Verbrechens, ist Kerker von sechs Monaten 
bis zu einem Jahre, der aber bei erschwerenden Umständen bis auf fünf Jahre auszudehnen ist. 
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És végül röviden, hogy hogyan is nézett ki az elkövetQi kép a neoabszolutizmus idQszakában. Minden 
egyes ügyben, amikor megnevezték a vádlottat, akkor a neve mellett feltüntették a személyes adatait is 
méghozzá, hogy hány éves volt, milyen vallású, családi állapotát, gyermekei számát, hogy írástudó 
volt-e, volt-e vagyona, hogy volt-e már korábban büntetve, illetve a foglalkozását. Így elég pontos 
statisztikai adatokat lehet kimutatni korszak kriminalitásáról. Általánosságban jellemzQ volt, hogy az 
elkövetQk közül a férfi-nQi megoszlás az 80-20 % alakult, nQi elkövetQ jellemzQen a kis érték_ lopások 
körében volt jellemzQ, itt legtöbbször, mint házi cseléd követték el a b_ncselekményeket, és 
jellemzQen súlyosító körülményként értékelték, hogy gazdája kárára követte el a b_ncselekményt, míg 
enyhítQ körülménynek számított, a nyomasztó szegénység, ha a kár megkerült, és hogy megtartóztatta 
magát a nagyobb kár bekövetkeztétQl. Illetve természetesen az olyan b_ncselekményeknél, amik 
jellegüknél fogva nQi elkövetQt feltételeztek leginkább, így a magzatelhajtás, csecsemQgyilkosság 
eseteiben, itt mint már említettem nagyon meghatározó volt az akkori társadalmi nézet, és a hajadon 
nQket, akik „csak” a szégyen elkerülése végett cselekedtek, igen enyhén büntették. 
A kor az jellemzQen enyhítQ körülménynek számított, az osztrák törvénykönyv 20 éves kort határozott 
meg, amit figyelembe lehetett venni enyhítQ körülményként, de a gyakorlat egységesen 22 éves korig 
fiatalnak minQsítette az elkövetQket, és figyelembe vette a büntetés megállapításakor. Az elkövetQk 
átlagéletkora: 30,6 év. 
Vallás: Az elkövetQk zömében reformátusok voltak, 7ő%-t tettek ki, de ez Debrecen lévén nem is 
meglepQ, ezen kívül nagyobb számban fordultak még elQ a római katolikusok (10%) illetve nagyobb 
számban találkoztam még az izraelitákkal. A vallásnak a büntetéskiszabás szempontjából nem volt 
jelentQsége, ugyanígy a foglalkozásnak sem. 
A családi állapot és a gyermekek száma viszont már jelentQsen értékelésre került, a fentiekbQl is 
kiderült, hogy a leggyakrabban az alanyi enyhítQ körülményeket vették figyelembe, így a gyermekek 
léte, és száma egyértelm_en enyhítQ körülménynek számított. Sokszor azért is alkalmaztak viszonylag 
rövid idej_ büntetést, már amit még a törvényi keretek engedtek, mert az elkövetQ elzárása esetén nem 
tudna az otthon lévQ gyerekekrQl, családjáról gondoskodni. 
Az elkövetQk többségében vagyontalanok voltak, ez a büntetéskiszabássorán többféleképpen került 
értékelésre, enyhítQ körülménynek számított a nyomasztó szegénység, és az, ha a kárt meg tudta 
téríteni, legalább részben. De súlyosítónak számított az, ha vagyontalansága miatt nem volt képes 
kártérítésre, ezt a súlyosító körülményt azonban viszonylag ritkán vették figyelembe. 
Az elkövetQk többsége természetesen írástudatlan volt, ez a körülményt így közvetlenül nem vették 
figyelembe, de szinten minden egyes ügyben enyhítQ körülményként jelentkezett a vádlott 
neveletlensége, illetve egyes b_ncselekményeknél, mint pl. a hivatali sikkasztásnál, ahol az elkövetQk 
nagy számban írástudók voltak, ott súlyosító körülményként került értékelésre a vádlott m_veltsége, 
amivel fel tudta volna mérni cselekménye következményeit. 
Különösen meghatározó volt még a vádlott elQéletének figyelembevétele is, ez az arány 88-12% 
alakult a büntetlenek és a büntetettek között. Itt is szinte minden egyes esetben enyhítQ körülményként 
veszik figyelembe azt, ha valaki büntetlen, fedhetetlen elQélet_ volt, illetve ha egyébként is 
közbecsülésnek örvendett. Ezt annak ellenére teszik meg, hogy a törvénykönyv nem tartalmazta, mint 
enyhítQ körülményt, a gyakorlatban azonban feltehetQleg a szokásjogban kialakult mintára 
következetesen alkalmazzák. Az pedig, ha valaki büntetett elQélet_ volt, azt súlyosító körülményként 
értékelték, az is jellemzQ volt a gyakorlatra, hogy ha valaki visszaesQ volt, akkor különösen súlyos 
büntetést kapott, legtöbbször csak esetükben kerül sor 1 év fölötti büntetésre, persze az emberölés 
esetei mellett, így ennek a súlyosító körülménynek kiemelt szerepe volt a többivel szemben. 

Összegzés 

Összességében tehát elmondható, hogy az osztrák BüntetQtörvénykönyv rendelkezéseit a bíróság 
következetesen alkalmazta, tényleg hozzájárult a gyakorlat egységesítéséhez, illetve alkalmazása által 
az ítéletek is nagyon modern képet tükröznek. Azonban az is megfigyelhetQ, hogy talán maguk a bírók 
is túlságosan szigorúnak gondolták a törvényben felállított büntetési tételeket, így a gyakorlatot 
igyekezték a régi szokásjog alapján kialakult mértékhez igazítani. Az esetek elemzésébQl létható, hogy 
a bíróságok nagyon gyakran, az ügyek 70%-ban szabtak ki törvényi minimum alatti büntetést, és igen 
gyakran alkalmazták a rendkívüli enyhítés jogát. Az alacsonyabb büntetést legtöbbször az enyhítQ 
körülményekre hivatkozva szállították le. Szerepük tehát a büntetQ eljárás során igen nagy volt, hiszen 
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e körülményekre hivatkozva igyekeztek a régi szokásnak megfelelQ mérték_ büntetést kiszabni. Így 
megállapítható, hogy a megváltozott körülmények arra indikálták a korszak bíróit, hogy olyan 
körülmények is figyelembe vegyenek a büntetéskiszabás során, amelyet még a klasszikus iskola 
tanaira épülQ Csemegi- kódex nem tartalmazott. Így ítéleteikben már a modern kor büntetQjogának 
elemei is megjelentek, melyek ugyan tudományos szinten ekkor már léteztek, de törvényi szinten való 
kodifikálásukra csak a késQbbiekben kerülhetett sor. Így megállapítható, hogy a XIX-XX. század 
büntetQ joggyakorlata és a kodifikáció eredményei, ha nagyobb idQrendi kitérQkkel is, de 
szükségképpen kiegészítették egymást. Ugyanakkor remek példa arra is a megjelölt korszak, hogy a 
bíróságok nem ragaszkodtak tehát feltétlenül a törvény szövegéhez, hanem mindig a fennálló 
társadalmi viszonyokhoz és követelményekhez próbálták igazítani a hazai bírói gyakorlatot. 

Irodalomjegyzék 

18ő2. évi Osztrák BüntetQtörvénykönyv - Strafgesetz über Verbrechen, Vergehen und Uebertretungen. 
(18ő2, Österreich) - 18ő2. évi május 27.-i pátens 
Barna A. (2015): Az állam elleni b_ncselekmények szabályozása a 19. századi Magyarországon, 
különös tekintettel a b_ntettekrQl és vétségekrQl szóló 1878. évi 5. törvénycikk elQzményeire és 
megalkotására, Universitas-GyQr Nonprofit Kft. GyQr, 201ő. 
Bató Sz. (2003): A magzatelhajtás tényállása az osztrák és a magyar jogtudományban a Theresianától 
1848-ig In. Acta Jur. et Pol. Szeged 2003/63/2.  
Bató Sz. (2012): Mert az ördög velem volt – Élet elleni b_ncselekmények a 19. század elsQ felében, L’ 
Harmattan, Budapest, 2012. 
Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú Bihar Megyei Levéltár (MNL HBML) IV. B. 156/d. 9-31. doboz  
Nagy S. (1990): A hajdúkerületi törvényszék büntetéskiszabási gyakorlata lopás miatt indított 
b_nügyekben 1757-1850, In. Hajdúsági Múzeum évkönyve, 1990. 7. szám 67-115.  
Pápai-Tarr Á. (2017): Gondolatok a büntetéskiszabás néhány elméleti és gyakorlati kérdésérQl, Pro 
Futuro – A JövQ Nemzedékek Joga 2017 : 1 pp. 11-25., 15 p.  
Papp L. (2014): A rendes bírósági szervezet változásai Magyarországon 1849-1861 között, In. Forum: 
Acta Juridica et Politica, 4: 1 pp. 157-167., 11 p. 2014. 
Tóth J. Z.(2008): A halálbüntetés írottjogi szabályozása Magyarországon a felvilágosodástól a 
Csemegi-kódexig In. De iurisprudentia et iure publico, 2008. 3. sz. 96. 
 



  Régiókutatás Szemle 2019. 1. sz. 
DOI: 10.30716/RSZ/2019/1/7 

70 

 

Az európai integráció geopolitikai-geoökonómiai értelmezésének 
változása a kelet-közép-európai régióban az 1980-as évek végétQl 

napjainkig 
The geopolitical-geoeconomical importance of european integration in 

East-Central Europe from the late eighties until now. 
TPKÉS T1, ERDEY L2, TÓTH E3 NAGY S4 

Absztrakt.  

1990 után a kelet-közép-európai országok helyzete geopolitikai és geoökonómia szempontból 

megváltozott. A rendszerváltozásnak köszönhetQen újra annak az Európának a részeivé váltak, 
melybQl a második világháború után a Szovjetunió kiszakította Qket. A térség államai a 
rendszerváltozás utáni elsQ évtizedben az európai integráció felé fordultak. 2004-ben megvalósult az 
Európai Unió keleti bQvítése Európa újraegyesítése. A tagság bQ elsQ évtizede után elmondható, hogy 

a kelet-közép európai országok gazdasági és számos egyéb szempontból profitáltak a tagságból. 
Érdekeiket EU tagként sokkal erQteljesebben tudják érvényesíteni, mint belépésük elQtt. Azonban az 
integráció mélyítéséhez kapcsolódó hozzáállásuk átalakulóban van az elmúlt idQszakban. 

Megfogalmazódott az igény arra, hogy véleményüket hangsúlyosabban képviseljék. Ennek 
következtében a gazdasági integráció geopolitikai-geoökonómiai értelmezése a korábbi korszakoknál 
jóval széleskör_bbé vált és esetenként jóval többet magában foglal, mint azt a hagyományos 
értelmezésbQl következne. 

Kulcsszavak: geoökonómia, Európai Unió, Kelet-Közép-Európa, rendszerváltozás, keleti bQvítés 

Abstract. 

Due to political reforms in 1990 the geopolitical and geoeconomical situation of the East-Central 

European countries has changed. In the very first years of the new political era these countries 

focused on the integration to the European Union. In 2004 the biggest accession ever opened the door 

to ten new member states resulting a more wider, more complex partnership in Europe. After a decade 

of their integration it was clear that East-Central European countries have benefited from the 

membership, in economical and many other ways. They can express their interests much stronger as 
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members of the EU then before their memberships. But their perception regarding deepening the 

integration is in change. There is a need to express their opinion much stronger. As a result, the 

geoeconomic interpretation of economic integration has become much broader in sense than in earlier 

periods, and sometimes involves far more thought than traditional interpretation. 

Keywords: geoeconomy, European Union, East-Central Europe, regime change, Eastern enlargment 

of the EU 

 

Bevezetés  
Kelet-Közép-Európa a rendszerváltozás és az euroatlanti integráció kiteljesedése 

következtében átalakult. Ez az átalakulás nemcsak a régió országait, de magát az Európai Uniót 
illetve a tágabb értelemben vett Európát is érintette.  A régió országai az 1990-es évek 
történéseinek köszönhetQen kiléptek addigi viszonylagos elszigeteltségükbQl , melyet a szocialista 

blokk részeiként a Szovjetunió nyomására voltak kénytelenek elszenvedni. Az említett 
átalakulásnak köszönhetQen a volt szocialista államok gazdasági integrációkhoz illetve az 
Európai Közösséghez való hozzáállása a nyolcvanas évektQl napjainkig tartó idQszakban 
többször is – ha olykor csak árnyalatnyi különbségekkel is – de változott. E változások 
befolyásolták a térség országainak viselkedését illetve hatással voltak azok tágabb környezetére, 
azaz az Európai Unió tagországaira is. Így a gazdasági integrációkhoz illetve az ehhez társított 
esetleges keleti nyitáshoz (vagyis az EU bQvüléséhez) való hozzáállás nemcsak a térség 
országaiban, de az Európai Unió tagállamaiban is folyamatosan változott. A volt szocialista 

országok esetében a gazdasági integrációkkal kapcsolatos gondolkodás és az Európai 
Közösséghez f_zQdQ viszony többé-kevésbé három-öt történeti szakaszra osztható. A hármas 
fölosztás szocialista éra (1947-1989), rendszerváltozás-tagjelöltség (1989-2004), taggá válás 

(2004-2019) idQszakokra bontható (TQkés 2017). E hármas fölosztás kevésbé árnyalt, a finomabb 
különbségek és a jelenlegi kelet-közép-európai hozzáállás bemutatása szempontjából elQnyösebb 
lehet öt idQszak elkülönítése. Az öt korszak esetében az elsQ szakasz a szocialista éra (1947-

1989), a két világgazdaság fölfogásának idQszaka. Ez, az az idQszak, amikor a térség országai 
nem ismerték el valódi gazdasági integrációként a Közösséget vagy, ahogy akkor nevezték a 
Közös Piac országait. A második szakasz az enyhülés idQszaka, azaz a 80 -as évek vége (1989-

1994), amikor megtörténik a kapcsolatfelvétel a két blokk között. A harmadik szakasz a társulás 
illetve a tagjelöltség idQszaka (1994-2004), amikor a térség országai elérendQ célként tekintenek 
az Európai Integrációra. A negyedik szakasz a tagság elsQ idQszaka (2004-2010), amikor a kelet-

közép-európai államok beilleszkednek a Közösségbe és annak teljes jogú tagjaivá válnak. Az 
ötödik szakasz a „kritikusabb hozzáállás ideje” vagyis a 2010-es évek elejétQl napjainkig tartó 
idQszak (2010-2018), amikor a régió országai egyre inkább felfedezik közös érdekeiket és 
azonosságaikat, melyekért hajlandóak közösen fellépni. Illetve eltérQ történelmi gazdasági 
fejlQdésüknek köszönhetQen bizonyos kérdéseket másként látnak, mint a nyugat- vagy észak-

európai országok és ezen eltérQ véleményüket az elmúlt idQszakban erQteljesebben hangoztatják. 

Természetesen az egyes szakaszok határai igen képlékenyek és akár országonként eltérhetnek, 
ám azt be kell látnunk, hogy a különbözQ szakaszok, ha nem is éles határokkal de 
megkülönböztethetQk egymástól. Ha megvizsgáljuk e szakaszokat látható, hogy azok bizonyos 

eltéréseket mutatnak az adott idQszak geopolitikai és geoökonómiai történéseinek függvényében. 
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Így e szakaszok jól elemezhetQk mind geopolitikai mind geoökonómiai szempontból. Az elemzés 
célja hogy általános képet adjon a kelet-közép-európai országok európai integrációhoz való 
hozzáállásáról melyet ezen államok mindenkori kormányzata és lakosságának véleménye 
erQteljesen befolyásolta. Az integrációk vizsgálata –geopolitikai és geoökonómiai szempontból 
is– komplex multidiszciplináris megközelítést igényel. Így az elemzés több tudomány-

szakterület, (történelem, földrajz, közgazdaságtan, államelmélet, integrációelmélet, geopolitika) 

eredményeit használja föl.  
 

1. Az integráció geopolitikai-geoökonómiai értelmezése 
Az integrációknak számos értelmezése létezik, attól függQen, hogy mely történelmi 

korszakot, mely tudományterületet vagy eszmetörténeti, politikai irányzatot vesszük figyelembe. 
Az integrációk kutatása csak a második világháború utáni idQszaktól – az elsQ sikeres integrációk 
megjelenésétQl – került elQtérbe, mégis alapjait már a klasszikus közgazdaságtan képviselQiinél 
Adam Smith-nél vagy David Ricardo-nál is megtaláljuk.  

Az eredményesen m_ködQ integrációs tömörülések (Európai Szabadkereskedelmi Társulás, 
Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Társulás) mind gazdasági alapokról indultak, és néhány 
esetben sikerült egyéb nem gazdasági típusú vívmányokat megvalósítani (Európai Unió). Azok, 

amelyek politikai vagy védelmi alapon próbálták megvalósítani az együttm_ködést csekélyebb 
eredményeket értek el (Afrikai Egységszervezet, Afrikai Unió) vagy végül meg sem valósultak 

(Európai Védelmi közösség - EDC, Európai Politikai Közösség - EPC). A gazdasági integráció 
François Perroux meghatározása alapján „két vagy több gazdasági egység egyesülése egy 
bizonyos egészbe” (Perroux, 19őŐ:419). A gazdasági integráció szintjeinek meghatározását 
Balassa Béla 1961-es, a gazdasági integráció elmélete cím_ munkájához köthetjük. Eszerint 

többszint_ egységesülési folyamatról van szó, mely folyamat szintjei egymásra rétegzQdnek 
(szabadkereskedelmi övezet, vámunió, közös piac, gazdasági unió, politikai unió ) (Balassa, B. 

1961). Palánkai Tibor szerint az integráció gazdasági értelemben „intenzív, tartós és hosszú távú, 
szervezett és intézményesített, az egész újratermelési folyamatot átfogó komplex 
munkamegosztásként határozható meg” (Palánkai 2011:79). Abban azonban a legtöbb szerzQ 
egyetért, hogy a gazdasági integrációk a gazdaság és a társadalom természetes fejlQdése 
következtében jönnek létre, tehát kialakulásuk bizonyos idQ és fejlettségi szint u tán szükségszer_ 
következmény. A második világháború után világszerte több regionális gazdasági integráció 
bontakozott ki, melyek külön-külön eltérQ célokat t_ztek ki maguk elé (ESZAK, EK, Euratom, 

EFTA, KGST). Ezek az Európai Integráció kivételével nem tudták, és talán nem is akarták 
meghaladni a szabadkereskedelmi együttm_ködést. Napjainkban a globális világgazdaság 
kialakulásának következtében a világgazdaság integrált rendszernek tekinthetQ, melyben az 

egyes nemzetgazdaságok nem függetleníthetik magukat a rendszer egészétQl csak súlyos 
következmények árán. Egy ilyen rendszerben a különbözQ részegységek, azaz az egyes 
nemzetgazdaságok kölcsönösen függnek egymástól. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a 

nemzetállamok m_ködését, létét más államok m_ködése, létezése számos igen változatos 
területen befolyásolja. Az egyes nemzetállamok céljaikat csak a többi állam létezésének és 
hatásainak számításba vételével valósíthatják meg mind gazdasági mind politikai értelemben 
(Simai 1985). EbbQl a szempontból a „kölcsönös függésen keresztül adott országok fejlQdése 
egyensúlyviszonyai, gazdasági stabilitása és teljesítménye a közösségi partnerkapcsolatoktól 
válik meghatározottá” (Palánkai 2011:85). A kölcsönös függés következtében a különbözQ 
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országok nem függetleníthetik magukat egymástól, így a gazdasági integrációk nem csak 
gazdasági, de politikai dimenzióval is rendelkeznek.  

Az integrációs tömbök nem csupán gazdasági alapokon jöhetnek létre, illetve az EU 
fejlQdésébQl következtethetünk arra, hogy a gazdasági együttm_ködés az integrációnak csak egy 
állomása. Abból a tagok tovább léphetnek akár a politikai unió szintjére is. Eszerint a fölfogás 
szerint az integráció elsQdleges célja a tagok közötti a gazdasági és politikai kapcsolatok 
megerQsítése egy elQre kit_zött cél elérése érdekében (Lacoste 2003). Ez a cél lehet gazdasági, 
de más természet_ is. Jó példa erre az európai integráció, mely esetében az alapító államok a 
gazdasági fejlQdés célkit_zése mellett a lakosság számára megfelelQ életszínvonal biztosítását , 
vagy a béke hosszú távú fenntartásának célját is kit_zték maguk elé.  
Az integrációs tömörülések különbözQk lehetnek eszmeiségükben, ezáltal abban is, hogy milyen 

mélységben képzelik el az integráció kialakítását. A két klasszikus véglet a nemzetekfelettiség és 
a kormányköziség. A kormányköziség képviselQi másnéven a „nemzetek” vagy „hazák 

integrációját” képviselik, véleményük szerint az integrációk fenntartásához elég egy minimális 
intézményesülés. Ez az állásfoglalás tulajdonképpen Charles de Gaulle nemzetek vagy hazák 
Európájának feleltethetQ meg. A tagok a kormányközi együttm_ködésen nem lépnek túl, a 
tagállamok a szuverenitásuk minimális részérQl mondanak csak le. A nemzetekfelettiség 
képviselQi a föderalisták elképzelésük szerint az integráció tagállamainak föderációban, azaz 

szövetségi államban, teljeskör_ politikai unióban kell egyesülniük. A szupranacionalizmus korai, 

a Közösség fejlQdését megalapozó képviselQi Robert Schuman és Jean Monnet. A föderációban a 
törvényhozás, a döntéshozatal nemzetek feletti szintre kerül. Korunk legsikeresebb integrációs 
tömörülése, az Európai Unió a két véglet közül bizonyos nézQpont szerint egyiket sem, de 
tulajdonképpen mindkettQt megvalósította. Igy az Európai Közösség az integráció 
m_ködQképességének érdekében mindkét irányzat vívmányait beépítette az együttm_ködésbe. Ez 
tulajdonképpen a Paul-Henri Spaak által képviselt funkcionalizmus vagy továbbfejlesztett 
változatának, a neofunkcionalizmusnak a megvalósulása. Ennek az alapvetQen politikamentes 
megközelítésnek az alapja a csoportérdek, mely a közösségi érdeket meghatározza. Ott kell 

létrehozni m_ködQképes együttm_ködést, ahol a lehetQ legkisebb vagy kizárható a konfrontáció 
veszélye (A. II. világháború utáni Európában a béke megtartásának igénye, majd az Európai Szén 
és Acél Közösség létrejötte). Eszerint az általános megközelítés alapján az egy-egy ágazatban 
megvalósuló integráció a kiindulópont, mivel a különféle ágazatokban létrejött kooperáció 
tovagy_r_zQ hatást fejthet ki más ágazatokra, így kiszélesítve az együttm_ködés körét (Európai 
Szén és Acél Közösség, majd Európai Gazdasági Közösség). Széleskör_bben értelmezve az 
együttm_ködés, mely a gazdasági csoportérdekbQl indul ki, átterjedhet nem gazdasági jelleg_ 
területekre is így mélyítve el az integrációt a tagok között  (Európai Unió). Ez a folyamat 

bevonhat az együttm_ködésbe olyan területeket is, melyeket az integráció kezdeti szakaszában 
még nem feltétlenül szerettek volna közösségi irányítás alá helyezni  (pl. bizonyos politikai és 
szociális területek).   

A jelenleg sikeres integrációs tömörülések mind a bipoláris világrend idQszakában jöttek 
létre. Olyan idQszakban, amikor két világrend állt egymással szemben. A nagyhatalmak a 
világuralomért folytatott harcot diplomáciai-katonai eszközökkel és csak másodsorban gazdasági 
eszközökkel kívánták megvívni. Illetve a gazdasági erQ inkább kiszolgálója, erQforrása, mintsem 
eszköze volt a konfliktusok rendezésének. Ugyanakkor a 90-es években geopolitikai 
szempontból átalakult a világ. A kétpólusú világrend fölbomlásával és a globális világgazdaság 
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kiteljesedésével a gazdasági erQ felértékelQdött a katonai csapásmérQ erQvel és a diplomáciai 
manQverekkel szemben. Ahogy Edward Luttwak fogalmaz a modern geopolitika korából a 
geoökonómia korába léptünk (Luttwak 1990). Ebben az új korszakban a geoökonómia 
idQszakában, ha a diplomáciai út nem vezet kielégítQ eredményre, a nagyhatalmak az egymás 
közötti nézetkülönbségeket gazdasági eszközökkel próbálják meg rendezni. Ha elfogadjuk 

Luttwak megállapítását - annak ellenére, hogy a geoökonómia mint önálló terület meglehetQsen 
ellentmondásos megítélés alá esik (Babić, 2008; Bernek 2018) - akkor gazdasági integrációkat 

meghatározó geoökonómiai eszközöknek tekinthetjük a globális világgazdaságban. Eszerint az 

együttm_ködések segítségével az egyes államok, vagy még inkább a kisebb érdekérvényesítQ 
képességgel rendelkezQ államok céljaikat, véleményüket erQteljesebben tudják képviselni, 
akaratukat sikeresebben tudják érvényre juttatni (pl. BeNeLux államok, Kelet-Közép-Európa 
közepes nagyságú államai), legyen az regionális konfliktus vagy akár totális gazdasági háború 
(LOROT 1999). Emellett a gazdasági integrációk tagállamai közösen ellenállóbbak a különbözQ 
válságokkal, világgazdasági sokkokkal szemben. Kelet-Közép-Európában, az integráció 
geoökonómiai értelemben jelenleg a válságkezelés eszköze, de ez igaz az egész Közösség 
tekintetében is. Ám az Európai Unió a jelenlegi Ukrajnát érintQ regionális konfliktus esetében, a 

gazdasági szankciókon keresztül az integrációt már, mint érdekérvényesítQ eszközt használja 
mivel közösen próbál föllépni Oroszországgal szemben. 
 

2. A kelet-közép-európai államok és az európai integráció viszonyának alakulása  
A rendszerváltozás idQszakában a volt szocialista kelet-közép-európai országok az európai 

integrációban látták a történelmi gazdasági lemaradásuk megváltoztatásának egyik 
leghatékonyabb eszközét. Az Európai Unió integrációs tömörülésként egyedülálló. A Közösség a 
gazdasági integráció szintjét meghaladta és az integráció nem gazdasági dimenzióinak 
köszönhetQen problémákkal küzd. Ám ennek ellenére az európai szolidaritás és gazdasági 
együttm_ködés óriási jelentQséggel bír a térség államai számára és nem csak számukra, de a 
tágabb értelemben vett Európa számára is. A válsággal küszködQ tagállamok esetében az EU 
számos esetben igen stabil pontnak tekinthetQ a problémák megoldásában.  
A kelet-közép-európai államok integrációhoz kapcsolódó viszonyában öt jól elkülöníthetQ 
idQszakot különböztethetünk meg: 

A kelet- és közép-európai államok és a Közösség viszonyában az elsQ szakasz az 1940-es 

évek végétQl egészen az 1980-as évek végéig tartott. A szocialista blokk országai ebben az 
idQszakban nem tekintették potenciális partnernek az Európai Közösség államait. Igaz ugyan, 

hogy érdeklQdtek a nyugat-európai integráció sikerességének kutatása iránt. ám a két 
világgazdaság illetve az ideológiai szembenállás következtében kapcsolatfelvételrQl szó sem 
lehetett. Különösen azért, mert a két együttm_ködésre a kölcsönösen h_vös, olykor ellenséges 
viszony volt jellemzQ (Palánkai 1981). Erre csak az 1980-as évek végén kerülhetett sor, a 
rendszerváltozás idQszakában. Ebben az idQszakban a kelet-közép európai országokban az 
integrációnak kizárólag a szocialista fölfogása volt elfogadható  (Golobics 2002). A térség 
országai számára a KGST létrehozása jelentette a gazdasági-politikai együttm_ködés keretét. Ez 
az együttm_ködés meglakolásakor tulajdonképpen a népgazdasági tervek összehangolásáról, de a 

szocialista országok közötti gazdasági kapcsolatok erQsítésérQl és a fejletlenebb tagállamok 
felzárkóztatásáról szólt (Horváth 2011). Valódi integrációs tömörüléssé nem válhatott mivel nem 

volt sem nemzetek feletti intézményrendszere, sem önálló jogalkotási hatásköre illetve nem 
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hozhatott a tagállamok számára kötelezQ intézkedéseket. A szervezet által hozott döntések 
sokszor csak ajánlások voltak melyeket a tagállamok illetékesei  vagy figyelembe vettek vagy 

nem. Ebben az idQszakban a KGST feladata a szocialista blokkban tulajdonképpen a tábor 
egyben tartása volt gazdasági szempontból úgy, ahogy a Varsói SzerzQdés katonai szempontból 
tartotta össze a közösséget. Természetesen egyik szervezet kialakítása sem volt önkéntes, a 

Szovjetunió nyomására jöttek létre, ezt bizonyítja az a körülmény, hogy a Szovjetunió bukása 
után mindkét szervezet megsz_nt létezni. A KGST-rQl azonban elmondható, hogy ugyan 

erQsítette a szocialista tábor államai közötti kölcsönös függést, ám tény az, hogy ebben az 

idQszakban szocialista integrációs szervezetként a Szovjetunió geoökonómiai eszköze a hatalma 
fenntartásához a térségben, melyet természetesen katonai eszközökkel is megvédett, ha az 

események megkívánták (Brezsnyev-doktrína alkalmazása: 19ő6, 1968) (Fischer 1992). 

Ezt az idQszakot a második, 1989-tQl 1994-ig tartó szakasz követte, amikor a 

rendszerváltó szocialista országok az integrációban látták a fejlQdés lehetQségét. Ekkor történik 
meg a kapcsolatfelvétel a KGST és az EK között az 1988-ban Luxemburgban aláírt közös 
nyilatkozat alapján (Losoncz 1999). 1990-tQl tárgyalások kezdQdnek a Közösség és a volt 
szocialista államok között, melyek következtében utóbbiak kereskedelmi megállapodásokat 
kötnek az EK-val. E korszak végének a társulási szerzQdések aláírását és a csatlakozási kérelem 
benyújtását, azaz a tagság iránti igény realizálódását tekinthetjük. A rendszerváltozás utáni az 
idQszakban kiemelkedQen fontos volt a PHARE (Pologne/Hongrie: Assistance à la 
Restructuration Économique) program, melyben a Közösség pénzügyi támogatást igyekezett 
nyújtani a kelet- és közép európai volt szocialista országok számára, hogy segítségükkel 
eljussanak abba a fejlQdési szakaszba, melyben készek lesznek felvállalni az Unió tagságával 
járó kötelezettségeket (Hirschler – Kováts – Krekó – Kvassinger – Losoncz é.n.). A program 

létrehozása az 1989-es Párizsi G2Ő csúcson vetQdött föl, és az azt szorgalmazó nyugati országok 
tulajdonképpen válasznak szánták a magyarországi és lengyelországi demokratikus gazdasági és 

politikai reformokra. A programot, mely világítótoronyként mutatta az utat Európa és az EK felé 
1990-ben (Bulgária, Csehszlovákia, NDK, Románia, Jugoszlávia) és 1991-ben (Albánia, 
Észtország, Lettország, Litvánia) kiterjesztik a többi rendszerváltó országra is. Emellett 1990-

ben az EK a megindította az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank megállapítását . A bank 

kialakításában a Közösség tagállamai és több a Közösségen kívüli állam mellett a volt keleti 

blokk közép- és kelet-európai országai is részt vettek. 1991-ben a már megkezdett 
tárgyalásoknak köszönhetQen aláírják az elsQ társulás i megállapodásokat Magyarországgal, 
Lengyelországgal és Csehszlovákiával, 1993-ban Bulgáriával és Romániával, 199ő-ben 

Észtországgal, Lettországgal és Litvániával, 1996-ban Szlovéniával ezek az új típusú társulási 
megállapodások, melyeket európai megállapodásoknak is neveznek (eu.eu). A megállapodások 

Magyarországgal és Lengyelországgal 199Ő-ben, Csehországgal, és Szlovákiával, Romániával és 
Bulgáriával 1995-ben lépnek életbe (Losoncz 2011). E társulási megállapodások, bár az addigi 
társulási szerzQdésektQl különböztek, mégsem tartalmazták a tagság ígéretét, de kétség kívül az 
ahhoz vezetQ út elsQ fontos állomásának tekinthetQk (Balázs 2003). A volt KGST tagállamok az 
EFTA-val is folytattak tárgyalásokat és több megállapodást is kötöttek az EFTA országokkal, 
emellett az EK és az EFTA-val kötött megállapodások mintájára, bizonyítandó az integráció 
irányában való elkötelezettségüket, létrehozták a CEFTA-t, azaz a Közép-európai 
Szabadkereskedelmi Megállapodást. A CEFTA, melynek alapításáról Lengyelország, 
Csehország, Szlovákia és Magyarország 1992-ben Krakkóban aláírt szerzQdés alapján állapodott 
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meg, 1994-ben lépett hatályba. Szlovénia 1996-ban, Románia 1997-ben Bulgária 1999-ben, 

Horvátország 2003-ban csatlakozott az együttm_ködéshez. A megállapodás, mely bizonyos 

szempontból a volt KGST tagállamok közötti kereskedelmet segítette elQ és annak 
megsz_nésével keletkezett _rt is betöltötte a volt tagok között , valamennyi ipari és 
mezQgazdasági termékre kiterjedt. Az idQszakban egyértelm_vé vált a közép-, és kelet-európai 
volt szocialista államok elkötelezettsége az integráció irányába ezt a társulási megállapodások 
aláírása, és a CEFTA létrehozása is alátámasztotta. A kapcsolatfelvétel és a társulási 
megállapodások megkötése már elQre vetítette, hogy a térség országai hosszú távon a Közösség 
tagjaivá kívánnak válni. A Szovjetunió és a bipoláris világrend megsz_nése illetve a 
demokratikus politikai és gazdasági átalakulás, a piacgazdaság kiépítésének megkezdése , majd a 

rendszerváltozás kiteljesedése elhárította a mintegy négy évtizeden keresztül fennálló 
akadályokat a térség európai, sQt euróatlanti integrációja elöl.  

A következQ idQszakban az 199Ő és 200Ő-közötti idQszakban a társult tagállamok egymás 
után nyújtják be a csatlakozási kérelmeiket (Horváth 2011). A Közösség már az 1993-as 

Koppenhágai ET csúcson nyilvánvalóvá tette, hogy a Kelet-Közép-Európai Államoknak 
bizonyos feltételek teljesítése esetén felajánlják a csatlakozás lehetQségét. Ezek a késQbb 
Koppenhágai Kritériumoknak nevezett feltételek a következQk voltak: Stabil demokratikus 
intézményrendszer, jogállamiság, emberi jogok tényleges érvényesülése, kissebségek védelme és 
jogaik tiszteletben tartása. M_ködQ piacgazdaság, mely képes megbirkózni az Uniós piaci 
versennyel. Képesség a tagságból adódó kötelezettségek teljesítésére, az acquis communautaire 

átvétele és alkalmazása, a politikai és monetáris unióhoz való csatlakozás . Emellett 

természetesen a Közösségnek is készen kellett állnia a bQvítésre. 1994-ben elsQként 
Magyarország nyújtotta be tagság iránti kérelmét, majd hazánkat sorban követték a térség 
országai. Ugyanebben az évben Lengyelország, majd 1995-ben Románia, Szlovákia, Lettország, 

Észtország, Litvánia Bulgária, 1996-ban Csehország és Szlovénia (Törökország már 1987-ben, 

Ciprus és Málta 1990-ben benyújtotta csatlakozási kérelmét). A legfelkészültebb államokkal 
kapcsolatban az 1997-es luxemburgi csúcson határoztak arról, hogy 1998-ban megkezdik a 

csatlakozási tárgyalásokat. E tagjelöltek Lengyelország, Csehország, Magyarország, Szlovénia, 
Észtország és Ciprus. Velük kapcsolatban azt is meghatározták, hogy a csatlakozás legkorábbi 
dátuma 2002 utánra fog esni. A többi tagságért jelentkezQ tagállam esetében a tagjelölt státusz 
megadása mellett döntöttek, de a tárgyalások megkezdésének idQpontjára nem tettek javaslatot. 
Az 1999-es Helsinki csúcson az ET döntött arról, hogy az Unió csatlakozási tárgyalások 
folytatását kezdeményezi újabb 6 tagjelölt esetében. Bulgáriával, Lettországgal, Litvániával, 
Romániával és, Szlovákiával 2000-ben kezdték meg a csatlakozási tárgyalásokat, valamint 
kimondták azt, hogy az EU 2003-ra kész volt a bQvítésre és addigra szeretné lezárni a 
csatlakozási tárgyalásokat a tagságra alkalmas tagjelöltekkel , ám a csatlakozás pontos dátumát a 
tagországok egyéni felkészültsége alapján határozták meg. A csatlakozási útiterv szerint a 
csatlakozás legkorábbi idQpontja a legfelkészültebbek esetében 200Ő lehet. 2002-ben az Európai 
Tanács Koppenhágai ülésen lezárulnak a csatlakozási tárgyalások a 10 tagjelölttel , majd 2003. 

április 16.-án Athénban a 10 csatlakozásra váró ország aláírja az európai uniós csatlakozási 
szerzQdést, mely 2004. május 1-én lépett hatályba. Lezárult tehát Európa bQ Ő0 éves 

kettéosztottságának fejezete. A bQvítést természetesen geostratégiai megfontolások is vezették. A 

térség stabilitását hosszú távon Kelet-Közép-Európa országainak gazdasági stabilitása, fejlQdése 
biztosíthatja. Erre ideális eszköz volt az Európai Unió integrációjához való csatlakozás. Mind az 
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EU tagállamai, mind a kelet- és közép-európai államok részérQl az integráció hatásos 
geoökonómiai eszköznek bizonyult céljaik eléréséhez. ElQbbieknek a térség stabilitása 
utóbbiaknak gazdasági-társadalmi fejlQdéshez, a jólét növeléséhez. Kelet-Közép-Európa országai 
számára ebben az idQszakban az uniós tagság elnyerése nemcsak a stabilitást és a fejlQdést 
jelentette, a fejlett nyugathoz való csatlakozást jelentette. A tagság egyfajta demokrácia és 
értékfogalommá vált. A keleti bQvítés pedig számukra a második világháború után akaratuk 
ellenére kialakult megosztottság végét is jelentette Európában. Ezzel is magyarázható, hogy a 
tagjelöltek nemcsak a csatlakozási tárgyalások, de a tagságuk elsQ idQszakában is feltétel és 
jelentQsebb kritika nélkül elfogadták azokat a vívmányokat, illetve azt az értékrendet, melyet a 

Közösség tagállamai képviseltek. Így az integrációt és az Európai Uniót mindenképpen pozitív 
eszköznek tekintették céljaik elérése kapcsán. A 90-es évek második felében Oroszország már 
nem jelentQs befolyásoló tényezQ a térségben, az általa hagyott _rt, ha nem is vállaltan, de a 
Közösség kívánta betölteni, ezzel is stabilizálva Európa ezen részét geopolitikai szempontból. A 
térség államai pedig szabadon saját elhatározásukból csatlakozhattak a Közösséghez.  

A 2004-es, majd a 2007-es bQvítéssel (melyben a 2004-es bQvítési körbQl kimaradt 
Románia és Bulgária is csatlakozott az EU-hoz) a térség országai csatlakoztak az európai 
centrumhoz. A bQvítések egyértelm_en az Európai Unió sikerességét bizonyítják. A Közösség 
bebizonyította, hogy képes a megújulásra és a reformra. És nem mellesleg a bQvítés folyamata 
mellett az integráció mélyítésének folyamatát is tovább tudták vinni, egy olyan idQszakban, 
amikor a reform folyamatosan napirenden volt. (Ezt bizonyítja az AlkotmányszerzQdés 200ő-ös 
bukása után 2007-ben elfogadott és 2009-ben hatályba lépett Lisszaboni-szerzQdés, mely 
megreformálta a Közösséget). Tény az, hogy a Közösség ebben az idQszakban is küzdött 
problémákkal, ám elmondható, hogy a 200Ő és 2010 közötti idQszak sikeresnek tekinthetQ. Abból 
a szempontból mindenképpen, hogy az idQközben jelentkezQ problémákra a Közösség, ha esetleg 
megkésve is, de kielégítQ válaszokat tudott adni. Még akkor is, ha a 200Ő-es és a 2007-es bQvítés 
az EU 15-ök fejlettségi átlagánál fejletlenebb tagok csatlakozásával újabb terheket rótt a 
Közösség fejlettebb tagállamaira. E terheket mindenképpen enyhítette az egységes belsQ piac 
kiszélesedése, mely immár ő00 milliós európai piacként a világ egyik legnagyobb gazdasági 
terévé vált és hozzájárult az EU versenyképességének növeléséhez (Horváth 2011). Az Európai 
Unió számára a kelet-közép-európai térség a belsQ piac integráns részeként nagy jelentQséggel 
bír, mivel a bQvítés új lendületet adott a gazdasági növekedésnek. Kétségtelen tény hogy nem 

csak a csatlakozó államok, de a többi tagország is profitált a bQvítésbQl, hiszen az új 
tagállamokkal folytatott egyre bQvülQ kereskedelem, illetve az e tagállamokban eszközölt 
befektetések éves szinten közel 0.ő%-al bQvítették a gazdasági növekedést a 200Ő elQtt 
csatlakozott tagállamokban (Az Európai Unió hivatalos honlapja). A kelet- és közép európai 
államok számára a 2004-2010 közötti idQszak a beilleszkedés és a minden tekintetben teljes jogú 
taggá válás idQszaka. Az új tagállamok csatlakozásuknak köszönhetQen jelentQs fejlQdésen 

mentek keresztül. A térség országai az egységes belsQ piachoz való csatlakozásuknak 
köszönhetQen az addigi félperifériális helyzetükbQl átkerültek az európai centrumtérségbe. A 

regionális különbségek, ahogy 200Ő elQtt az EU 1ő-ök esetében is, természetesen megvannak, ám 
csökkentésükhöz ebben az idQszakban jelentQsen hozzájárult az Európai Uniós tagság és az abból 
következQ regionális politikai támogatások egész sora . Meg kell azonban jegyezni, hogy a térség 
államaiban meglévQ regionális különbségek, melyeket, ha nem kezelnek kielégítQen, késQbb 
komoly veszélyeket rejthetnek magukban. A jelentQs regionális különbségek okozta problémák 
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súlyosságával a fejlettebb tagállamok is tisztában vannak. Ezért a nyugat-, és észak-európai 
fejlettebb területek és a kelet-közép, illetve a kelet európai területek közötti gazdasági -, 
életszínvonalbeli különbség kérdése a legfontosabb megoldandó problémák egyike az Európai 
Unión belül. A tagállamok tudatában vannak, hogy ez a késQbbiek során komoly 
feszültségforrássá válhat a tagállamok között. A probléma megoldását segíti az is, hogy Kelet-

Közép-Európa kis és közepes nemzetgazdaságai integrálódtak az egységes belsQ piacba , mely 

által megsz_ntek a tagállamok gazdaságait elválasztó határok és a négy alapszabadság 
érvényesülésével ezen országok gazdasági szereplQi az egész európai piacon m_ködhetnek , 

ezáltal kiszélesítve lehetQségeiket. Az új tagok élvezik a tQkeerQsebb nyugat -európai országok 
befektetéseibQl illetve az európai multi- és transznacionális vállalatok tevékenységébQl származó 
elQnyöket is, ezáltal mérsékelve a regionális különbségeket. Összességében elmondható, hogy a 

közös fellépésnek köszönhetQen ezen országok érdekérvényesítQ képessége jelentQsen nQtt mind 
gazdasági, mind egyéb (diplomáciai, politikai) területeken és a kelet-közép-európai államok 
egyértelm_en profitáltak a tagságból (TQkés 2017). 

A 2007-2011-es válság (Losoncz – Nagy 2011.) következtében felszínre kerültek azok a 
problémák, melyek újabb reformok szükségességét, illetve bizonyos szakpolitikák 
finomhangolását vagy átalakítását kívánták meg (Moldicz 2012). Kétségtelenül igaz az, hogy a 

változtatásra irányuló igényeket illetve az idQszakban kialakult a tagállamok közötti 
véleménykülönbségeket ezen átalakításokkal kapcsolatban és az unió késQbbi fejlQdését illetQen 
külsQ és belsQ tényezQk egyaránt indukálták (Pl: 2007-2011-es pénzügyi válság, globális 
migrációs folyamatok, BREXIT, az állami és EU-s intézményekbQl való kiábrándulás és bizalmi 
válság, a további mélyítés és bQvítés kérdése valamint a reformfolyamat megrekedése). Így 
elmondható, hogy a 2010 és 2018 közötti idQszak az Európai Unió m_ködésével, jelenlegi 
állapotával és késQbbi fejlesztésével kapcsolatos elsQ kritikák idQszaka a kelet-közép-európai 
államok részérQl. A térség államai bizonyos kérdéseket másként ítélnek meg, mint a 2004-elQtt 
csatlakozott tagállamok (2007-2011-es válság megoldása, globális migrációs helyzet megoldása, 

további bQvítés, reformok kérdése). A vitát kiváltó területek hagyományosan nem a gazdasági 
együttm_ködés részét képezik, ám annak m_ködése e területek nélkül kevésbé lenne hatékony. 
Az sem igaz, hogy e területekkel kapcsolatban 2010 vagy 200Ő-elQtt nem voltak komoly viták a 
tagállamok között. Ám e vitákban a kelet-közép európai államok nem vettek részt olyan 
markánsan illetve olyan egyes területeket érintQ sajátos véleményekkel, mint 2010 után. A 

kilencvenes évektQl a tagállamok közötti együttm_ködés új területekkel bQvült , így ma már 
elmondható, hogy napjainkban már nem csak gazdasági integrációként hangsúlyos. A tagállamok 

a gazdasági együttm_ködést már megkerülhetetlen alapnak tekintik. Ám e gazdasági 
együttm_ködés mellett a szolidaritás és a politikai integráció mélyítése egyre jelentQsebb 
kérdéssé vált (TQkés 2017). A kelet-közép-európai országok sajátos fejlQdése és a szocializmus 
örökségeként máig meglévQ különbségek következtében ezen országok esetében alternatív 
vélemények jelentek meg az együttm_ködés gazdaságon kívüli területeinek tovább fejlesztésével, 
illetve az Unión belüli szolidaritás értelmezésével kapcsolatban. Kelet-Közép-Európában egyre 

hangsúlyosabban jelentkezik a „több nemzetállam kevesebb EU” gondolat a politikai integráció 
szintjén, ez a hozzáállás a legtöbb esetben nem feltétlenül jelenti az integráció fejlesztésének 
elutasítását, csak a hagyományos mélyítési próbálkozások kritikai értékelését (TQkés 2017).  
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3. Konklúzió  
Összességében elmondható, hogy a kelet-közép-európai államok a kritikusabb hozzáállásuk 

dacára még mindig igen fontosnak tartják az Európai Unió megerQsítését. A térség államai illetve 

a többi Európai Uniós tagállam véleménye között az integráció geoökonómiai megítélésben nincs 

jelentQs különbség. Mint minden Európai Uniós tagállam Európa világgazdasági szerepének 
versenyképességének megQrzésében illetve erQsítésében a gazdasági integrációnak kiemelt 

szerepet tulajdonítanak. A belsQ piac, a tagállamok közötti kohézió erQsítését, illetve a gazdasági 
integráció továbbfejlesztését Európa hosszú távú felemelkedésének tekintetében az egyik 

legjelentQsebb eszközként veszik számításba. Ahhoz azonban, hogy az integráció használható 

geoökonómiai eszközként m_ködhessen, szükség van a reformra. Ez ebben az esetben az 

integráció további mélyítését jelentheti. Azaz a „több Európa kevesebb nemzetállam” elv 

erQteljesebb érvényesülését. Ennek elQsegítésével kapcsolatban a tagállamok tevékenységének 
szorosabb összehangolása is kívánatos lenne, ám ehhez a tagok között teljes egyetértésre van 
szükség. Az integráció további mélyítését támogató álláspontok, melyek szerint a tagállamoknak 
további hatásköröket kellene leadniuk a Közösség számára, inkább a keleti bQvítés elQtt belépQ 
tagállamok körében népszer_ek. Ezzel az elképzeléssel viszont a kelet-közép-európai államok 
egy része nem ért egyet. E tagállamok véleménye szerint a megoldás pont e koncepció ellentéte. 

Azt az álláspontot képviselik, mely szerint a gazdasági integráció m_ködhet a kiegészítQ 
politikák további mélyítése nélkül is. Tehát a Közösségen belül a gazdasági együttm_ködés 
legyen a hangsúlyosabb, a politikai integráció csak olyan mértékig mélyüljön, amilyen 
mértékben azt a gazdasági integráció föltétlenül megkívánja. Elképzelésük szerint így is 

megfelelQen lehet irányítani és kihasználni az integrációban meglévQ lehetQségeket a 
versenytársakkal szembeni elQnyök kiharcolásához. Ez a már említett „kevesebb Európa több 
nemzetállam” elv érvényesülését jelentené. FelvetQdik a kérdés, hogy mélyíthetQ-e a gazdasági 
integráció úgy, hogy a politikai integrációt nem fejlesztik tovább vagy esetleg bizonyos 

területeken visszafejlesztik? Az erre a kérdésre adott válasz azért fontos, mivel e tagállamok a 
gazdasági együttm_ködés szorosabbra f_zésének szándékával egyetértenek. Ám egyes kelet-

közép-európai államok szerint a térség történelmi örökségének köszönhetQen más igényekkel 
rendelkezik, mint akár az EU 15-ök és még nem képes úgy érvényesíteni érdekeit, ahogy azt ezen 
örökség feloldása megkívánná. Éppen ezért bizonyos területeken (menekültkérdés, bevándorlás, 
regionális politika) szükséges a térség államainak közös fellépése, és e fellépéssel kapcsolatos 
egyeztetés. A Visegrádi-Négyek azaz Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország 
együttm_ködése lehet a keret ezekre az egyeztetésekre, egy esetleg kibQvített Visegrádi Csoport  
6 esetleg 7 tagállammal. E regionális együttm_ködés m_ködhetne ellensúlyként a kelet-közép-

európai álláspontok hangsúlyosabb képviselete érdekében. E kibQvített együttm_ködés akkor 
lehet sikeres, ha a politikai egymásrautaltságon kívül jelentkezik más esetleg gazdasági -, 

társadalmi alapokon nyugvó közös érdek az együttm_ködés országai között. A közös európai 
szint_ fellépés igénye azonban azt is mutatja, hogy az utóbbi idQben módosult ugyan az 
integráció megítélése a térség országaiban ám integrációpárti hozzáállásuk nem változott . 

Az Európai Unió jelenleg nem csupán gazdasági integrációnak tekinthetQ. Az együttm_ködés 
más területeken is sikereket ért el, éppen ezért a Közösséget „jóléti integrációnak” is 
tekinthetjük, annak minden pozitív és negatív következményével. Az EU jelenlegi problémáit 
nem a gazdasági együttm_ködés, hanem az azt kiegészítQ, támogató területek integrálásának 
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köszönheti. Ám a gazdaság ilyen fokú integrálódása, melyet Európa versenyképességének a 
megQrzése is megkíván, szükségessé teszi e területek közös irányítás alá vonását. A tagállamok 
azonban nem értenek egyet abban, hogy ez a közös irányítás és a tagállami kompetenciák leadása 
meddig kell hogy terjedjen. A Bizottság „Európa jövQjérQl” cím_ fehér könyvében foglalkozik az 

integráció további fejlQdésével, ezzel is ösztönözve a különbözQ nézeteket képviselQ 

tagállamokat álláspontjaik közelítésére. 
E kérdés és a két integrációval kapcsolatos álláspont - a „több Európa kevesebb 

nemzetállam”, és a „több nemzetállam kevesebb Európa”- közötti szembenállás feloldása 
jelenleg az Európai Unióval kapcsolatos viták egyik legfontosabb területe. A tagállamoknak 
közösen, együttm_ködésben egymás véleményének és álláspontjának kölcsönös tiszteletben 
tartásával kell rá megoldást találniuk.  
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Absztrakt. A debreceni mézeskalácsosság 2014-ben bekerült a debreceni és a Hajdú-Bihar megyei 
értéktárba, ami indokolja a mézeskalácsos mesterség és különösképpen a debreceni mézeskalácsos 
mesterség történetének, hagyományainak kutatását, valamint jövQbeli lehetQségeinek vizsgálatát. A 
mézeskalács útja, a hagyományosan vásári portékától napjaink számtalan megjelenési formájához 
meglehetQsen hosszú és izgalmas volt. Tanulmányunkban felvázoljuk a magyar értéktár és a nemzeti 
értékpiramis felépítését, m_ködését, feldolgozzuk a mézeskalácsos mesterség történetét, bemutatjuk a 
Debrecenben és Hajdú - Bihar megyében tevékenykedQ mézeskalácsosokat. Beszámolunk arról, hogy a 
Hadú - Bihar Megyei Népm_vészeti Egyesület milyen módon segíti az alkotókat, milyen törekvések 
vannak azért, hogy keresett árucikk legyen ez az évezredes hagyományú kézm_ves termék. A 

mézeskalácsos mesterséggel foglalkozók részére az innováció nagyon fontos kérdés, hogy ez az 
egészséges, helyi (hagyományos) alapanyagokból készült termék továbbra is népszer_, a 
folyamatosan változó fogyasztói igényekhez, trendekhez igazodó , keresett termék maradhasson.  

Kulcsszavak: népm_vészet, hagyományok, mézeskalács, kereskedelem 

Abstract. Debrecen style honey cake making has been registered in 2014 in the collection of 

Hungarian values of Debrecen and Hajdú - Bihar county. Thus it is worth and reasonable to study the 

roots and history of honey cake making and especially Debrecen style honey cake making, as well as 

the future perspectives of the profession. The evolution process of honey cake as a traditional open air 

market product to its many current forms was long and exciting. Operation of the National Value 

Pyramid, history of honey cake making was investigated and honey cake makers working in Debrecen 

and Hajdú - Bihar County are introduced in the present paper. The efforts of the Folk Art Association 

of Hajdú - Bihar County have been summarised, including how it promotes the honey cake - with its 

thousand year tradition - to remain a popular product and how it supports its members. While 

innovation is always a key issue for professionals, ensuring that this product is made of (traditional) 

healthy ingredients stays popular are the foci of Hungarian honey cake makers.  

Keywords: folk art, traditions, honey cake, commerce 
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Bevezetés, témafelvetés  
„A mesterségek legtöbbjének Debrecenben és Hajdú-Bihar megyében több évszázados 

hagyományai vannak. Ismert tény, a XIII. században elQször említett város, 1361-ben már 
kiváltságokat kap, gazdasági-katonai, kulturális központként tarják nyilván. Az ország 3 részre 
szakadása idQszakában az érintkezési zónába kerül, gazdaságilag megerQsödik, de jelentQsége a XVI. 
századtól nQ. Ekkor kálvinista szellemiségével, elsQsorban iskoláival, kézm_ves iparával az ország 
keleti felének egyik legfontosabb meghatározó tényezQje lesz (Varga, 1989:8).” A XIV. sz. elsQ feléig 
visszavezethetQ céhes ipara mellett a kereskedQ tevékenység is kiemelkedQ volt. A XVIII. században 
Debrecen Magyarország legnagyobb, s egyben legalábbis az iparosok számát illetQen a 
legiparosodottabb városa (Varga, 1989). A XXI. században élQ népi kézm_vességgel foglalkozók 
elsQsorban a helyi hagyományok felkutatásával és továbbéltetésével kell, hogy foglalkozzanak. 
Szerencsénk van, mert elQdeink igen gazdag örökséget hagytak ránk. A múzeumainkban Qrzött tárgyi 
értékek, a levéltárakban és a könyvtárakban található információk és mai alkotók elQdjei, a családi 
örökségként Qrzött szakmai tudás alkotóink számára bQséges információt adnak, és ezzel a 
tudásanyaggal jól sáfárkodnak. Ilyen Qsi tudás a mézeskalácsos mesterség, amelynek Debrecenben 
kiváló mesterei voltak és vannak ma is. 

A Hajdú-Bihar Megyei Népm_vészeti Egyesület (HBMNE) 37 éve folyamatosan m_ködQ, 
1ő0 népi kézm_vest összefogó szakmai, érdekvédelmi, közhasznú civil szervezet, debreceni 
székhellyel. 1Ő féle népi kézm_ves mesterséggel foglalkozik, közöttük a legtöbb un. „örökség szakma. 
A HBMNE-nél kiemelt helye és szerepe van a mézeskalácsos mesterségnek. Debrecenben jelenleg 7, a 
megyében további 3 alkotó él, közülük ő alkotó az Egyesület tagja. 1 fQ a Népm_vészet Mestere, 1 fQ 
népi iparm_vész, 1 fQ szakmunkás, 2 fQ még nem szerzett minQsítést, de folyamatosan zs_rizteti 
alkotásait. Egy család, két alkotója foglalkozik a nagy hagyományú debreceni mézeskalács 
készítésével, amely egyedülálló technológiájával és különleges formai megjelenésével vált ismertté. 
Ennek a mézeskalács féleségnek a tésztáját tokni tésztának nevezi a szakma.  

Ez a debreceni és a Hajdú-Bihar megyei Értéktárba felvett, a Nemzeti Értéktárba felterjesztett 
népi kézm_ves mesterség valamint a debreceni, un. ütQfás mézeskalács jelenlegi rendkívüli 
népszer_sége is indokolja, hogy foglalkozzunk ennek a nagy múltú népi kismesterségnek a múltját is 
bemutatva a jelenével és vázoljuk a jövQjét is. 

Kutatómunkánkkal célunk a mézeskalácsos mesterség történetének áttekintése, a debreceni 
mézeskalács helyének, szerepének feltárása a magyar mézeskalácsosságban, valamint Hajdú-Bihar 
megyei és debreceni mézeskalácsos mesterek munkásságának áttekintése. Megvizsgáljuk a szakma 
családon belüli átörökítésének gyakorlatát, illetve a szakmai ismeretátadás céljait és szintjeit. 
Megvizsgáljuk a forgalmazás kérdéseit valamint a különféle szakmai és jogi szabályozók között 
felmerülQ kérdéseket, lehetQségeket.  

 
1. Anyag és módszer 
Kutatási célkit_zéseinkhez igazodóan a kutatás módszertana alapvetQen szekunder kutatás, vagyis 

mások által összegy_jtött, feltárt, leírt eredmények, információk felkutatása, rendszerezése, elemzése. 
Szakirodalmi forrásainkhoz könyvtárban, levéltárban, illetve az interneten fértünk hozzá. A téma 
szakirodalma nem túl gazdag, fQbb forrásaink a Hagyományok Háza szakmai anyagai, Fábián Gyula, 
Szabadfalvi József, Hubert Erzsébet, Kovács Anett, Tar Károly, Fekete Józsefné Seres Emília 
kutatásai. A mézeskalácsos mesterek bemutatásakor nagymértékben támaszkodtunk a Kézm_ves 
Alapítvány honlapjára is. Figyelembe véve a szekunder kutatás fQbb hátrányait, miszerint az egyes 
adatok viszonylag gyorsan elavulhatnak, valamint nem biztos, hogy minden megválaszolandó 
kérdésünkre találunk megfelelQ szekunder információt, így primer kutatással egészítettük ki szekunder 
kutatásunkat.  

Primer kutatásként kvalitatív kutatási módszert, a félig strukturált interjút és az életút interjút 
választottuk, melyek segítségével kiegészítettük, aktualizáltuk szekunder forrásokon alapuló 
eredményeinket. Az interjúk 2019 januárjában valósultak meg. 

A félig strukturált interjúhoz elQzetesen alakítottunk ki kérdéseket, amelyek meghatározott 
sorrendben követték egymást, de ugyanakkor lehetQség van az ilyen interjúknál a beszélgetés során 
felmerült fontosabb témakörök továbbvitelére. Interjúnk alanya Radics László, debreceni 
mézeskalácsos, a Népm_vészet Mestere volt. Célunk az interjúval az volt, hogy feltárjuk a 
mézeskalácsos mesterség jelenlegi helyzetét és jövQbeni lehetQségeit, megvizsgáljuk a forgalmazás 
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kérdéseit, a jelenlegi m_ködési kereteket, a fogyasztói igényeket és az azoknak való megfelelés 
lehetQségeit.  

Az életút interjú kevert típusú interjú. A kérdések egy része kötött volt, a kérdésekre adott 
válaszok ugyanakkor újabb és újabb ajtókat nyitottak meg. Életút interjúnk alanya Pusztai Gáborné 
hajdúnánási mézeskalácsos, aki az Egyesület új tagja és a mézeskalácsos mesterség lelkes éltetQje. 
Célunk az volt, hogy feltárjuk indíttatását, motivációját, tevékenységét, jövQbeli terveit. Szekunder 
forrásokból Hajdú-Bihar megye és Debrecen legjelentQsebb mézeskalácsos családjait, mestereit 
számba tudtuk venni, róla azonban, a szakmában eltöltött viszonylag rövid idQ miatt még nem jelent 
meg idézhetQ irodalom, így emiatt is fontosnak találtuk tevékenységének bemutatását, kiegészítve a 
szakirodalmi források segítségével bemutatott mesterek körét.   

 

2. Szakirodalmi áttekintés 
2.1. A Magyar értéktár és a debreceni mézeskalácsosság 

A „Hungarikum” a magyarság csúcsteljesítményét jelölQ gy_jtQfogalom, ami olyan 
megkülönböztetésre, kiemelése méltó értéket jelöl, amely a magyarságra jellemzQ tulajdonság, 
egyediség, különlegesség és minQség. Széleskör_ szakmai és társadalmi egyeztetések 
eredményeként született meg a magyar nemzeti értékekrQl és a humgarikumokról szóló 2012. évi 
XXX. törvény. Célja, hogy megfelelQ jog keretet adjon a magyarság egésze számára fontos 
értékek azonosításához, dokumentálásához, hozzájárulva ezzel az összegy_jtött értékek szélesebb 
körben való megismertetéséhez. A 2012. július 1-én hatályba lépett hungarikum törvény az 
alábbiak szerint határozza meg a hungarikum fogalmát: "hungarikum: gy_jtQfogalom, amely 
egységes osztályozási, besorolási és nyilvántartási rendszerben olyan megkülönböztetésre, kiemelésre 
méltó értéket jelöl, amely a magyarságra jellemzQ tulajdonságával, egyediségével, különlegességével 
és minQségével a magyarság csúcsteljesítménye (Horváth, 2017:10)." 

A nemzeti értékpiramis (1. ábra) alulról építkezQ elvének megfelelQen, a meghatározott 
formanyomtatvány kitöltésével bárki javasolhat értéket az alap szint_ értéktárakba történQ 
felvételre. A felvételt követQen az immár ún. nemzeti érték felterjeszthetQ a Hungarikum 
Bizottsághoz a Magyar Értéktárban található kiemelkedQ nemzeti értékek közé, majd pozitív 
döntést követQen újabb felterjesztéssel a Hungarikumok Gy_jteményének hungarikumai közé 
(Horváth, 2017, hungarikum.hu, 2019). 

 

 
1. ábra: A nemzeti értékpiramis 

Figure1: The pyramid of national values 
Forrás: hungarikum.hu, 2019 

 
A XXI. század fogyasztói és információs társadalmában egyre inkább veszendQben 

vannak az identitásunkat, kötQdéseinket és gyökereinket jelentQ tárgyi, szellemi emlékek. 
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Minden közösségnek vannak megQrzésre méltó értékei, még akkor is, ha az ott élQk azt nem 
tekintik annak (Pajna, 2015).  

A Hajdú-Bihar Megyei Közgy_lés a magyar nemzeti értékekrQl és a hungarikumokról 
szóló 2012. évi XXX. törvény Ő. § -ában kapott felhatalmazás alapján a 1őő/2013. (V. 3.) MÖK 
határozatával döntött a megyei értéktár és a megyei értéktár bizottság létrehozásáról.  A megyei 
értéktár létrehozása mellett szólt az az érv, hogy minden településnek, minden megyének vannak 
megQrzésre érdemes értékei, léteznek, vagy léteztek olyan megyéhez köthetQ személyek, akik 
kiemelkedQ teljesítményt igazoló munkássággal bírnak. Ezek felismerése, és továbbörökítése az 
átörökítQ, értékmentQ munka lényege (hbmo.hu, 2019). 

A Debreceni Értéktár Bizottság 9/201Ő. (01.29.) sz. határozatával a debreceni értéktárba, a 
Hajdú-Bihar Megyei Értéktár Bizottság 8/201Ő. (03.1Ő) sz. határozatával a megyei értéktárba 
felvette a debreceni mézeskalácsosságot (kezmuvesalapitvany.hu, 2019a). Kategóriája: kulturális 
örökség. FellelhetQsége: Debrecen és környéke. A debreceni mézeskalácsosság formakincse eltér 
a Dunántúlon ugyancsak ismert és kedvelt mesterség ott alkalmazott formáitól. A debreceni 
mézeskalácsosság egyik nevezetessége a városnak (HBMÉ, 201ő).  

 
2.2. A debreceni mézeskalács helye és szerepe a magyar mézeskalácsosságban  

A magyar mézeskalácsosság kutatásának legjelentQsebb kutatóit Szabadfalvi (2012) 
rendszerezi igen részletesen. A tiszántúli és a debreceni mézeskalácsosság kutatói közül elsQként 
Ecsedi István 193ő-ös munkáját említi. A nagy múltú magyarországi mézeskalácsosságnak 
Debrecen az egyik központja. A debreceni mesterek messze földön híres mézeskalácsot 
készítettek évszázadokon át (Kovács, 200Ő). Az alföldi városok mézeskalácsosai a törökök 
ki_zése után, a XVII-XIX. században érdekeik védelme érdekében céheket alakítottak. Az Alföld 
legnagyobb mézeskalácsos központjában, Debrecenben a mézeskalácsos céh hét mesterrel 1713-
ban alakult meg. A város ekkor adta ki kiváltságlevelüket (Kárffy, 1901 in Szabadfalvi 2012). A 
debreceni mézeskalácsosok 1726-ban kapták meg a király által szentesített oklevelet III. 
Károlytól. Ekkor is hét mester alkotta a céhet, de személy szerint nem ugyanazok, akik 1713-ban 
(HBML in Szabadfalvi, 2012). Mézeskalácsosok már korábban is dolgoztak a városban. A 
céhlevelekbQl fény derül rá, hogy Debrecenben és a környezQ településeken sokan sütöttek 
mézeskalácsot a céhen kívül. FeltételezhetQ így, hogy nem a XVII-XVIII. s zázad fordulóján 
kezdQdött el Debrecenben és környékén a mézes tészták készítése, hanem jóval korábban, már a 
céh megalakulása elQtt (Céhlevél, 1726 in Szabadfalvi 2012). Céhen kívüli mesterekrQl, azaz 
kontárokról késQbbi idQkbQl is maradtak fenn adatok. KijelenthetQ, hogy Debrecenben talán nem 
is a céhes mesterek, hanem a céhen kívüliek képviselték a mézeskalácsosságot, azaz a céh 
megalakulása közel sem azonos a mesterség létrejöttével (Szabadfalvi 2012). 1807-ben tizennégy 
mézeskalácsos mester mellett csak Debrecenben ötvennégy kontár dolgozott (Schwartner, 1809 
in Szabadfalvi, 2012; Tar, 2011). A kontárok száma feltehetQen azért volt magas, mert a céh nem 
engedte a legényeket mesterré válni. Gyakran a segédek válhattak kontárokká (Céhlevél, 1713 in 
Szabadfalvi 2012). Mindegyik céhnek, tájegységnek és mesternek a kereslet szerint el kel lett 
magát köteleznie legalább egy vagy néhány fajta mézeskalács gyártására, amelyet elQdeik vagy 
maguk találtak ki. Így kapta helyi nevét sok mézes sütemény, például a debreceni tányér vagy a 
karcagi korsó (Tar, 2011). A debreceni mézeskalácsosok céhe sok tekintetben önkormányzatot 
élvezett, a város azonban gyakran beleszólt tevékenységükbe (Céhlevél, 1726 in Szabadfalvi 
2012). A céhek általában kapcsolatban álltak az egyházzal is. A debreceni céheknek más volt a 
helyzete, hiszen a református egyház nem vonta Qket be vallási tevékenységeibe (HBML, 181Ő in 
Szabadfalvi 2012). A XVIII. század elejétQl folyamatosan csökkentették a céhek jogait.  A század 
elején még támogatták a céh kiváltságait, de a királyi helytartó tanács 1730-ban már elrendelte a 
céh biztosok választását (M. Schindler, 1909 in Szabadfalvi 2012). Mária Terézia rendeletek 
egész sorával avatkozott bele a céhek hagyományos m_ködési rendjébe. Az volt a fQ törekvése, 
hogy mindjobban megrendszabályozza a céhek rendtartását és kiváltságait  (Szádeczky, i.m. in 
Szabadfalvi 2012).  II. József 178ő-ben kiadta a céheket eltörlQ rendeletét, de intézkedései nem 
valósultak meg közeli halála miatt. A Helytartó Tanács 180ő-ben összeszedte a céhleveleket és 
ideiglenes szabályzatot adott ki, mellyel célja a céhélet egységesítése és a céhek jogainak 
korlátozása volt (Szádeczky, i.m. és a Helytartó tanács leirata, 180ő in Szabadfalvi 2012) . 1813-
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ban a Helytartó Tanács újabb céhszabály tervezetet juttatott el a vármegyékhez és a városokhoz.  
Ennek hatására Debrecen 1814-ben készítette el az új, a céhélet egységesítését szolgáló 
céhlevelet (Közönséges czéhbeli czikkelyek, 181Ő in Szabadfalvi, 2012). A XVIII. század 
végétQl a céhjogok korlátozásával párhuzamosan a felsQbb hatóságok lehetQséget adtak a céhen 
kívüli ipar_zéshez. A XIX. század a céhek történetében a hanyatlást, késQbb a teljes eltörlést 
hozta meg. A mézeskalácsos mesterség az utóbbi száz évben hanyatlásnak indult. 1873-ban 
1957, 1884-ben 1268, 1890-ben 16Őő mézeskalácsos dolgozott Magyarországon. Szabadfalvi 
(2012:20) idézi Fábián 1913-as írását: „Sajnos a bábsütQ mesterség nagyon hanyatlott és életét 
most már csak tengQdésnek nevezhetjük.” E megállapítás alól azonban Debrecen némiképp 
kivétel volt, hiszen itt továbbra is végezték a debreceni korongok készítését  (Fábián, 1913). 
Ugyancsak Szabadfalvi (2012:20) idézi Csatkai lövQi gy_jtésébQl: „Megkérdem tQle, mondja 
meg egészen Qszintén, meg lehet-e tisztán a bábsütésbQl élni? Megmondja magyarán: Nem. Ma 
már bealkonyodott a bábnak. A lövQi vásárló közönségnek cukorka, csokoládé kell, a 
mézeskalács nem érdekli.” Kremmer (191ő) írását is az alábbiak szerint idézi Szabadfalvi 
(2012:20): „Egy darab régi patinás kultúrhistóriai világ pusztult el.” Az értékes faragott faformák 
a padlásra kerültek és áttértek a kevésé ízléses piros, festett, tükrös szívek és más színes tészták 
készítésére. Az évszázadokon át virágzó mézeskalácsos mesterség hanyatlását leginkább a 
cukorkagyártás és a cukrászat megjelenése okozta (Szabadalvi, 2012).  

Mézeskalács alapvetQen háromféle technológiával, ennek megfelelQen háromféle 
alapanyagból és háromféle formavariációban készülhet:  

 mézes (tokni) tészta (ezt hívják debreceninek), melyet nyers mézbQl, cukorszirupból és 
lisztbQl állítanak össze, ezt gyúrják, nyújtják és negatív véset_ faformákba (ütQfába) 
nyomkodják, majd nagy tepsikben kisütik. Az ütQfák használata a XVI. század óta 
ismert. Van olyan kutató, aki a mézeskalácsosságban az igazi m_vészetet az ütQfában véli 
felfedezni. Az ütQfa 2-3 ujjnyi vastag negatív faragású fatábla. Sokáig a mesterek maguk 
készítették és már inaskorukban betanulták ezt a mesterséget is. Ezeket a formákat 
gyümölcsfából, fQként körte vagy diófából készítették. A debreceni mézeskalácsosok 
által készített és használt ütQfák a barokk és a rokokó stílushoz hasonlatosak, nevezetes a 
tányér, vagy, ahogy akkor nevezték, a debreceni lángos (tányér vagy korong), a baba, a 
huszár és a kakas (Tar, 2011; Hubert, 2001). Kovács (200Ő) Radics László debreceni 
mézeskalácsos mesterrQl írt könyvében említi, hogy a mester az alábbi mintájú 
tányérokat készíti: címeres, virágtál, nagytemplomos, pávás. A négy tányér közül három 
Qsi családi hagyomány alapján készült, a nagytemplomost viszont már a mester faragatta. 
A tányérokon kívül tokni tésztából készít még huszár, kakas, szív, bölcsQ, ló, baba, kard 
és még más alakzatokat is. A tokni tészta az alapja a mester által készített mézes 
mogyorónak is (Kovács, 200Ő).  

 a fehér (ejzolt, vagy színes) tészta, melybe nem tesznek mézet és f_szert, hanem sütés 
után festéssel, színes cukormasszával (ejz), cukorrózsákkal, tükörrel, képekkel, stb. 
díszítenek. EbbQl az amúgy mézmentes tésztából készülnek a klasszikus mézeskalácsok, 
melyek alakjukról kapták nevüket: ló, baba, szív, huszár, kosárka. Ezek a termékek 
inkább ajándéktárgynak, dísznek készülnek, de természetesen ehetQek is. A Hajdúságban 
nem jellemzQ, de más területeken sok vallási tárgyú mézeskalácsot készítenek és ehhez 
jellegzetes képeket használnak, például Jézus a kereszten vagy Sz_z Mária a kisdeddel. 
Megrendelésre is készítenek tükrös szívet esküvQre, alkalomhoz illQ képekkel. Az ejzolt 
szívek a vásárlátogatók nagy részének kedvencei. Így volt ez már a múlt században is, 
hiszen a fiatal emberek soha nem tértek haza a búcsúból úgy, hogy ne vittek volna valami 
vásárfiát kedvesüknek. Fehér tésztából készül még egy közkedvelt termék, az olvasó. 
Búcsúk alkalmával ezeket még a templomba is beviszik az emberek. Az olvasó sárga és 
rózsaszín kerek tésztakorongokból áll, melyeket cérnára f_znek fel egymás után, mint az 
olvasóra a gyöngyszemeket. A tésztából készült olvasóra is készítenek keresztet, de néha 
szív áll helyette díszként a korongok között (Tar, 2011; Hubert, 2001; Kovács, 200Ő). 

 a lédig tészta, amit fQzött mézzel és cukorral készítenek. Barna tésztának, kilós árunak, 
puszedlinek is nevezik. Alapanyaga hasonlít a tokni tésztához. Formáját többnyire fém 
szaggatóval alakítják ki, felületét sütés elQtt tojássárgájával beken ik, vagy kandírozással 
cukor fehérre, kakaó barnára színezik. Ünnepek elQtt különleges formájú termékek 
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készülnek. Ezt kilóra vagy ő-20 darabos csomagolásban forgalmazzák. Ha a barna 
tésztára különbözQ magvakat tettek díszítésül és ízesítésül, azt Kossuth kenyérnek 
nevezték (Tar, 2011; Hubert, 2001; Kovács, 200Ő).  

Egy 2013-ban készült országos felmérés szerint 11Ő fQ foglalkozik mézeskalács készítéssel  
Magyarország 70 településén. A legtöbb alkotó Békés és Hajdú-Bihar megyében él. JellemzQ, 
hogy más népi kismesterséggel is foglalkozik a mézeskalácsosok 16%-a. A gyertyamártás és a 
tojásírás az a két mesterség, amely évszázadok óta rokon szakmának számít. Az alkotók 82 %-
ban nQk. Közülük 18 minQsített alkotó, 1ő népi iparm_vész, 1 a Népm_vészet Ifjú Mestere, 3 a 
Népm_vészet Mestere (Pál, 2013).  

Két nagy csoport formálódik ki szemünk elQtt akkor, amikor a jelentQs, országos 
rendezvényen megjelenQ mézeskalácsosokat szemléljük: 

 Az egyik az egyéni alkotók, akik kis szériás, egyedei terméket készítenek. Nem 
fQállásúak, receptúrájuk kifinomult, termékeik látványosak. Portékájuk nagy részben 
zs_rizett, vagyis a Népi Iparm_vészeti Osztály zs_ri szempontjainak megfelel . A szakmai 
minQsítés ebben az esetben nem élelmiszerre, hanem népi iparm_vészeti tárgyra 
vonatkozik, ezért a nagyon szigorú élelmiszeripari hatósági elQírásoknak nem kell, hogy 
megfeleljenek.  

 A másik csoport tagjai a kisüzemi mézeskalácsosok. Ezek többnyire családi 
vállalkozások, amik több generáción át örökített kismesterséget képviselnek, a 
m_helyben is több generáció dolgozik együtt. Pk hivatásként, megélhetésként folytatják 
a mesterséget. 

Napjainkban a mézeskalácsos alkotók 90%-a tagja valamilyen szakmai-ernyQ szervezetnek, a 
Népm_vészeti Egyesületek Szövetsége (NESZ) valamely tagszervezetének, a Népi Kézm_ves 
Alkotóházak Országos Szervezete tagszervezetének vagy turisztikai, idegenforgalmi, 
örökségvédelmi közösségnek. A tagsági viszony kialakítása elsQsorban a piachoz jutást 
biztosítja, de a NESZ a szakmai továbbképzésben is alapfeladatot vállal (Csuporné, 2013).  
 
2.3. Hajdú – Bihar megyei és debreceni mézeskalácsos mesterek és munkásságuk 

jellegzetességeinek bemutatása  
Kerékgyártó Sándor 1900-ban született Debrecenben, itt is hunyt el 197ő-ben. A 

mesterség a családban 200 éves hagyományra nyúlt vissza. A debreceni mézeskalácsosság XX. 
századi legjelentQsebb mestere volt, Debrecen város megbecsült polgára, a mézeskalácsos 
dinasztia utolsó tagja. Nem csak kiemelkedQ mester, hanem jó kereskedQ is volt. M_helye és 
üzlete mindvégig Debrecenben a Batthyány u. Ő. sz. alatt volt. A debreceni mézeskalács tányér 
az Q találmánya, ennek ütQfáját, ahogy akkoriban a legtöbb mézeskalácsos mester, Q maga 
készítette. Sok ütQfát örökölt a családjától, melyek formavilága rendkívül változatos: baba, 
bölcsQ, szív, huszár, stb. Az ütQfás mézes mellett készített mézes mogyorót és puszedlit is. A 
hagyományos családi mézes receptek mellett a nürnbergi mézeskalácsosok receptjét is ismerte. A 
mézeskalácsokat hagyományos kemencében sütötte, kizárólag fával tüzelt, a folyamatosan égQ 
t_znek köszönhették mézeskalácsai a különleges aranyló színt és a finom zamatot. 1966-ban 
kapta meg a Népm_vészet Mestere címet a debreceni mézeskalács készítésének és 
újrafogalmazásának elismeréseként (studiolum.com, 2019).  

Badik Emil 1943-ban született. Kerékgyártó Sándor tanítványa volt. Mindösszesen hét és 
fél évet töltött a mester mellett. Mestere olyan szinten volt elégedett vele, hogy a m_helyt összes 
felszerelésével neki kívánta átadni. Végül is Kerékgyártó Sándor Batthyány utcai híres m_helye 
felszámolásra került, így Badik Emil nem tudott a szakmában maradni (Fekete, 2002).  

Katonáné Kalmár Terézia mézeskalácsos népi iparm_vész 1956-ban született 
Nádudvaron. 1992-ben kezdett el iskolai keretek között a mézessel foglalkozni. 1997-ben 
megszerezte mézeskalácsosságból a szakoktató vizsgát. Saját specialitása a lakodalmi mézesfa 
(2. ábra), ahol a tojásból a termékenység jelképébQl a huszárok szívein keresztül a madarakig, 
majd a csillagokig jut a szemlélQ. A mézesfa egy igazi lakodalmas fonott kalács koszorúban áll. 
Mézeseit három fQ irányban díszíti: tojáshabbal (csak fehérrel, ami sütés után készül), kis 
magokkal (sütés elQtt) és rátét tésztával, és ezt a három díszítési módot ötletszer_en keveri is  
(Fekete, 2002).  
 

http://www.studiolum.com/
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2. ábra: Katonáné Kalmár Terézia lakodalmas mézesfája 
Figure 2: Wedding honey cake tree of Katonáné Kalmár Terézia 

Forrás: Saját, 2018 
 

Lócziné Gödény Judit nagycsaládos anya, aki gyermekei kedvéért kezdett el foglalkozni 
a mézeskalács készítéssel. Rajztanárként kit_nQ kézügyességgel alkotja figuráit, melyeket 
rendszeresen zs_riztet. Mézeskalács készítQ szakképesítéssel rendelkezik, napjainkban megkapta 
a népi iparm_vész címet (kezmuvesalapitvany.hu, 2019e). 

Fekete Józsefné kezdetben csak családi fogyasztásra készítette mézeseit. Radics 
Lászlóval, Huszár Andrással és Buglyó Ilonával való megismerkedésével tovább fejlesztette 
szakmai tudását. Kézm_ves táboraiban a gyermekekkel közösen mézeskalácsot is készítettek 
igen nagy sikerrel (Fekete, 2002).  

Kozma Zoltán Debrecenben tanulta a mesterséget, majd a Nádudvari Népi 
Kismesterségek Szakiskolájában tette le a szakmunkás vizsgát 2000-ben. Készít emléknek szánt 
mézeskalácsot, fogyasztható mézes figurákat, mézes puszedlit . 2006-ban elnyerte a népi 
iparm_vész címet. A Nyíregyháza melletti sóstói múzeumfalu mézeskalácsm_helyét Qk tették-
teszik élQvé azzal, hogy alkalmanként ott készítik különféle mézeseiket (Valló, 2012; 
tanchaztalakozo.hu, 2019). 

Szakirodalmi feldolgozásunk kiegészítéseképpen életút interjú segítségével mutatjuk be a 
Hajdú-Bihar Megyei Népm_vészeti Egyesület új tagjának, Pusztai Gábornénak (Hajdúnánás) 
szakmai életútját. Interjúnk során megtudtuk, hogy 4 éve karácsonykor kezdte el a mézeskalács 
készítést. Eredeti végzettsége ápolónQ, és boltvezetQ kereskedQ. Jelenleg is a kereskedelemben 
tevékenykedik, egy üzletet vezet, 20 éve egyéni vállalkozó. A mézeskalács készítés hobbiként 
indult és mindet elsöprQ szenvedéllyé vált. Az internet segítségével kezdte a különbözQ 
technikákat megismerni Közel állnak hozzá a paraszti díszítQm_vészet hagyományos mintái, 
melyeket szívesen alkalmaz a mézeseken is. Radics László támogatásával 2017 elején felvételt 
nyert a HBMNE-be. Cukrász tanfolyamot végzett és részt vett egy mézeskalács készítQ táborban 
is. Sokat tanult Szmeló Judit népi iparm_vésztQl és Radics László is ellátja szakmai tanácsokka l. 
2018 Qszén elQször zs_riztetett, amikor a négy benyújtott alkotásból három ajándéktárgy, egy 
pedig hagyományos míves termék minQsítést kapott. Vállalkozását kibQvítette és így különbözQ 
vásárokon, rendezvényeken árusítja termékeit. Célja tovább fejlQdni a mézeskalács készítésben, 
még többet tanulni a mesterektQl és munkáin keresztül tovább vinni a népi értékeket. FQállású 
munkája mellett iparkodik minden nap foglalkozni a mézeskaláccsal  is, süt, gyúr, díszít, vagy 
ötleteket gy_jt. A család maximálisan támogatja, az Q segítségükkel tudja ezt a mesterséget 
folytatni.  

A következQ fejezetben olyan debreceni és Hajdú-Bihar megyei mesterek kerülnek 
bemutatásra, akiknél a mesterség továbbörökítése dokumentáltan megvalósult.  
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2.4. A családi örökség szerepe, jelentQsége a mézeskalácsos mesterségben 
A Hajdú-Bihar megyei és debreceni mesterek életútjának kutatása során fény derült a 

mézeskalácsos mesterség átörökítésének gyakorlatára is. Így ebbe a fejezetbe került több mester, 
akik esetében a mesterség átörökítése dokumentált. 

Az elmúlt évtizedek jeles mézeskalácsos mestere volt a városnak Kálmánczhelyi Ferenc. A 
nagy múltú Konrád János m_helyében tanulta a mesterséget. E két mester faragott ütQformái 
messze földön híresek voltak és azok a mai napig is. Kálmánczhelyi FerenctQl mostoha fia, 
Huszár András (született: 1923-ban) vette át a mesterséget és folytatta több mint 60 éven 
keresztül. Huszár András tanulóidejében élte a mézeskalácsosság a virágkorát. Ekkor alkotott 
Kerékgyártó Sándor, Szilágyi Pál, Kisfaludi DezsQ. Ezek a mesterek meghatározó egyéniségei 
voltak az Alföld mézeskalácsosságának. Huszár András a mesterétQl örökölt formákat használta. 
Huszár András tanítványának, Buglyó Ilonának adta át a szakmai fortélyokat, aki az utolsó 
mézeskalácsos mesternél, Kerékgyártó Sándornál tett sikeres szakmunkásvizsgát. Huszár András 
technológiája alapján dolgozik, és leginkább barna mézest készít. Készít tokni tésztát is, tányér, 
kakas, ló, huszár, baba, szív formában. Fehér tésztából is dolgozik, szaggatott figurákat készít 
belQle. Talán az országban egyedülálló a mézes babája. Igazi baba feje van és gyönyör_ a pártája 
(Fekete, 2002; kezmuvesalapitvany.hu, 2019b). 

A Pázmándy családban 100 éves múltra tekint vissza a mézeskalácsos mesterség. Pázmándy 
Gyula Harsányi lányt vett feleségül, akinek három fiútestvére, Harsányi Sándor, János és István 
szintén híres mézeskalácsos meseterek voltak. Pázmándy Gyula (aki egyébként cukrász volt) a 
felesége révén tanult bele a mesterségbe. Pázmándy Gyula halála után, fia Pázmándy László folytatta a 
mesterséget. Lánya, Zsuzsanna és Ágnes is tanulta a mesterséget. Radics László 19ő0-ben született 
Debrecenben. Orvosi m_szerésznek tanult és tíz éven át ebben a szakmában dolgozott. Az 1970-es 
években feleségül vette Pázmándy László lányát, Zsuzsannát. Radics László apósára mestereként 
tekintett, tQle tanulta meg a mesterség fortélyait. 198Ő-ben vette át a m_hely vezetését Pázmándy 
mester nyugdíjba vonulása után. 1988-ban építette meg saját tervezés_ m_helyét. Ide költözött át a 
mester múlt századi tárgyi eszközökkel, faformákkal, motívumokkal, a tésztakészítés Qsi 
technikájával. Radics László a családi hagyomány Qrzése mellett, saját munkastílusát, formáit, 
motívumait is kialakította. Rendszeresen tart továbbképzéseket pedagógusoknak, de óvodákban, 
iskolákban is szokott bemutató foglalkozásokat tartani. Évente többször is találkozhatnak termékeivel 
az érdeklQdQk, kiállításokon és vásárokon Debrecenben, az országban és külföldön is. Célja, hogy 
ebbQl az Qsi mesterségbQl minél többet átmentsen a jelen, és az utókor számára. A népi iparm_vész 
címet 1993-ban, a Népm_vészet Mestere kitüntetQ díjat pedig 2015-ben kapta meg. Radics Zoltán 
1981-ben született Radics László és Pázmándy Zsuzsanna második gyermekeként. Hat éves kora óta 
szorgoskodik a családi m_helyben. Rendszeresen tart kézm_ves foglalkozásokat - fQként gyerekeknek 
-, és mind e mellett különbözQ vásárokra illetve rendezvényekre is jár. Hazai szakmai 
megmérettetéseken igen szép eredménnyel szerepel. A vendéglátói szakmát adta fel, hogy édesapja 
m_helyében a mézeskalácsos mesterséget kitanulja és tovább vigye immár negyedik generációként. 
Mézesei édesapja technológiája alapján készülnek, de igyekszik új formákat (3. ábra) és ízeket is 
kikísérletezni. Fiatal kora ellenére felelQsséggel gondolkodik arról, hogy a száz éves mézeskalácsos 
hagyomány általa is méltóképpen folytatódjon. Így Debrecenben ma Radics Zoltán a legfiatalabb 
folytatója ennek az Qsi mesterségnek. Munkája során ugyanazokat a fogásokat, ugyanazokat az 
eszközöket használja, amit sok-sok évvel ezelQtt a déd- és nagy szülei is használtak (Fekete, 2002; 
Kovács, 200Ő; nepmuveszetmesterei.hu, 2019; kezmuvesalapitvany.hu, 2019c; 
kezmuvesalapitvany.hu, 2019d). 
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3. ábra: Radics Zoltán mézeskalács díszdoboza 
Figure 3: Honey cake gift box of Radics Zoltán 

Forrás: Saját, 2016 

3. Eredmények 
3.1. Az ismeretátadás célja, szintjei, a mézeskalácsosság a Hajdú-Bihar Megyei Népm_vészet 

Egyesület életében 
A tudás szervezett oktatás formájában való átadásról igen változatos formában próbáltak napjaink 

szakpolitikusai gondoskodni. A XX . század második felében a cukrász szakmába próbálták 
beolvasztani a mézeskalácsosságot, a cukrász szakkönyvekben 1 fejezetet szenteltek a mesterségnek. 
Önálló mesterség maradt akkor is, ha m_helyt örökölt vagy vásárolt a kismester, és ilyen módon tudta 
továbbéltetni a hagyományt.  

A XXI . században a mézeskalácsos mesterség oktatásának feltételeit a Nemzeti Szakképzési és 
FelnQttképzési Intézet munkacsoportja dolgozta ki 2009-ben. A szakmai modult készségfejlesztQ 
speciális szakiskolai tanulók szakmai képzéséhez írták gyógypedagógusok közrem_ködésével. 
Jóváhagyási száma: 1182Ő6-4/2009 (10.16). Elméleti és gyakorlati képzést dolgoztak ki, 
meghatározva a személyi és tárgyi feltételeket, az eszköz és anyag igényt, a kötelezQ szemléltetQ 
eszközöket stb. A 2009-ben kiadott anyagban megfogalmazzák, hogy a képzés célja a 
fogyatékossággal élQk részére a mesterség megtanítása, a készségek elsajátítása és önálló alkalmazása. 
A mézeskalács sütQ szakma képzési ideje 2 év. Tanulnak anyag és eszközismeretet, csomagolást, 
tárolást, elsajátítják a háromféle mézeskalács készítését, ezek a mézesbáb, a puszedli és az ütQfás 
mézes, új elemként a térbeli mézeskalács tervezést és elkészítést is. A díszítQ technikák közül a 
magokkal, a sodrással, a rátéttel, az írókázással történQ díszítést kell tudniuk (Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium, 2009). 

A képzés az országban 2013-ig iskolarendszerben és felnQttoktatás formájában 2 helyen valósult 
meg, Békéscsabán a Kézm_ves Szakiskolában és Budapesten a Népi Mesterségek és M_vészetek 
Szakközépiskolájában.  

Napjainkban már intézményesen nem foglalkoznak mézeskalács sütQ mesterség oktatásával csak a 
felnQtt képzésben, továbbképzéses formákban. Ez jól megfelel a kismesterség jellegzetességeinek. 
Kiemelt szerepet kapnak a szakmatörténeti ismeretek, hiszen ez tudja biztosítani a legnagyobb merítést 
a mesterség továbbéltetése céljából. 

Nyári táborokat elsQsorban a civil szervezetek kínálnak tagjaik részére. Közöttük nagy jelentQség_ 
a Népi Kézm_ves Alkotóházak Országos Egyesülete által több éve meghirdetett program. Szerény 
részvételi díjjal hirdetik ezeket a továbbképzQ táborokat, a forrást nagy részben pályázatból biztosítják. 
Az elmúlt években a továbbképzésre egyének és m_helyek fenntartó mézeskalácsosok jelentkeztek, 
alapképezettségük szerint cukrászok, pékek, más népi kézm_ves mesterséggel foglalkozók, ill. 
mézeskalácsos szakmunkások. Az elQadók, oktatók néprajzosok, ismert mesterek. Hajdú-Bihar 
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megyében 201ő-ben volt ilyen tábor, helyszíne a Népi Mesterségek Háza, Debrecen. A tábor vezetQje 
a debreceni mézeskalácsosság kiváló képviselQje Radics László volt.  

A debreceni mézeskalácsosság dicsQ múltjának tiszteletére szervezi a Déri Múzeum évek 
óta a Debreceni Mézeskalács Fesztivált. A fesztivál nemcsak a híres debreceni 
mézeskalácsosságról, annak kiváló mestereirQl, hanem a vidék jelentQs méhészeti hagyományai 
révén a mézrQl, a méz kultúrtörténetérQl, a méz sokrét_ felhasználásáról, rendkívül fontos és 
elQnyös élettani hatásáról, a méhekrQl, a méhészekrQl, a mézes csodák születésérQl, a 
hozzákapcsolódó, kultúráról is szól. A rendezvény évrQl évre egyre nagyobb népszer_ségnek 
örvend mind a lakosság, mind a turisták körében (kezmuvesalapitvany.hu, 2019). A 
rendezvénnyel egy olyan hagyományt sikerült a létrehozni, amely továbbra is nagy érdeklQdésre 
tarthat számot. Vajda Mária a Déri Múzeum fQmuzeológusa a 2011. évi rendezvény 
sajtóeseményén kiemelte: ”A Mézeskalács Fesztivál Debrecen emblematikus rendezvénye, 
hiszen a debreceni mézeskalácsosság évszázadokon keresztül Európa meghatározó céhes ipara is 
volt (portal.debrecen.hu, 2011).”  

A HBMNE együttm_ködik a Déri Múzeumma l a Debreceni Mézeskalács Fesztivál 
megszervezésében. Újabban egy Európa szerte híres nemzetközi kórusrendezvénnyel, a 
Debreceni Kórusversennyel egy idQben szervezik meg kétévente. 2019 -ben Nagyváradra 
(Románia), a Szent László Napok-ra kapott meghívást a program. 

Az Egyesület már 8 alkalommal szervezte meg a Debreceni Kézm_ves fesztivált, amelyen 
számos népi mesterség mellett a mézeskalácsosoknak is rendszeresen bemutatkozási lehetQsége 
van. A kétnapos rendezvény során a látogatók betekinthetnek a mézeskalács díszítés fortélyaiba 
és vásárolhatnak is a különféle tradicionális hajdúsági és debreceni mézesekbQl. A színvonalas 
szervezésnek és magas szint_ szakmaiságnak köszönhetQen kicsiket és nagyokat egyaránt vonz a 
kétnapos fesztivál. 

Felkérésre az Egyesület rendszeresen tart kézm_ves foglalkozásokat gyermekeknek és 
felnQtteknek egyaránt, mesterség bemutatókat, melyeken a mézeskalács készítés és díszítés 
gyakorlatilag mindig megjelenik és az egyik legnépszer_bb tevékenységnek számít.  

 
3.2. A forgalmazás kérdései 

A vásár és a mézeskalács összekapcsoló fogalmak évszázadok óta. A mézeskalácsosok 
áruinak értékesítése a legutóbbi idQkig csakis vásárokon és búcsúkon történt. Szabadfalvi (2012) 
utal Csaplovics 1829-es írására, miszerint a mézeskalácsosok minden országos sokadalmon igen 
jó vásár csináltak. A debreceni és a tiszántúli mézeskalácsosok számára a debreceni vásárok 
voltak a legmeghatározóbbak. A vásárlók ízlése területenként, helyenként és társadalmi 
rétegenként változó volt. A szemfüles mézeskalácsos ezt szem elQtt tartva minden vidékre az 
ottani ízlésnek megfelelQ készítményeket vitte. Írásos feljegyzésbQl tudjuk, hogy a debreceni 
mézeskalácsosok a hajdúsági vásárokra debrecenit, mézes tésztából készített tányért és toknit 
vittek. A szegényebb réteg inkább az ejzolt, festett árut vásárolta. Vásárolták a mézes mogyorót 
is, de a legkedveltebb mégis a tányér volt. Szabolcs megye területén az ejzolt volt a kelendQbb. 
A módosabbak szerették a mézes tésztát és a csomagolt árut. Nemzetközi vásárra is eljártak , ott 
is igen sok készítményüket tudták értékesíteni. Azt mondták a debreceni mézeskalácsosok, hogy 
nemzetközi vásárokra soha nem tudtak elegendQ árut vinni. Az 1930-as években jelentek meg a 
mézeskalács árusítással foglalkozó kereskedQk. Az egyik vásározó ezekben az években 
függetlenítette magát és a maga nevében árusította a mézeskalácsos mesterektQl vásárolt árut. 
Üzlete Debrecenben a Csapó utcán a piac mellett a legforgalmasabb részen volt. Boltot nyi thatott 
mézeskalácsos mester is. A múlt század utolsó évtizedeitQl a vásárok egyre inkább vesztettek 
jelentQségükbQl. A kereskedelem újkori formái mindinkább kiszorították a régieket (Szabadfalvi, 
2012). Még napjainkban is szinte kizárólag vásárokon, és búcsúkon történik ennek a terméknek 
az értékesítése (Hubert, 2001). 

A mézeskalács készítés reneszánszát éljük napjainkban. Divat a karácsonyfát díszes 
mézes süteményekkel feldíszíteni, lakodalmi asztaldíszt, köszönQ ajándékot (Ő. ábra) készíteni 
belQle. A mézeskalácsosok mindent elkészítenek, amit ebbQl a könnyen formálható tésztából 
lehet, és a megrendelQ kíván: kifejezetten az adott rendezvényre gyártott ütQfás mézeskalácsot 
(5-6. ábra), falu makettet a település múzeuma számára, kirakójátékot a puzzle kedvelQinek. A 
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mézest készítQk ma már korántsem az üzletekben kapható kiszúrókkal dolgoznak csupán. Maguk 
is formáznak, hajlítanak ilyet vagy alapként használják, utána saját ízlésük szerint alakítják a 
figurát. Nem csupán síkban formálnak, térben is ábrázolnak figurákat (Hubert, 2001).  

 

  

4. ábra: EsküvQi köszönQ ajándék 
mézeskalácsok 

Figure 4: Wedding thank you honey cake gifts  
Forrás: Saját, 2019 

5. ábra: Rendezvényre készült ütQfás mézeskalács 1. 
Figure 5: Honey cake made for a certain event 1. 

Forrás: bagyinszki.eu, 2019 

  

6. ábra: Rendezvényre készült ütQfás mézeskalács 2. 
Figure 6: Honey cake made for a certain event 2. 

Forrás: kezmuvesalapitvany.hu, 2019c 

7. ábra: Mézeskalácsok a Magyar Kincsek Boltjából, 
Debrecen 

Figure 7: Honey cakes from the Hungarian Souvenirs shop, 
Debrecen 

Forrás: Magyar Kincsek Boltja, 2019 

 
 Hol találkozhat a vásárló napjainkban vásárokon, búcsúkon kívül mézeskaláccsal? 
MeglehetQsen limitáltak a lehetQségek. Debrecenben a Kálvin téren lévQ Magyar Kincsek 
boltjában (7. ábra) mind a három már ismertetett mézeskalács féleség fellelhetQ, az ütQfás 
mézeskalácstól, a lédig mézesen át az ejzolt mézes csodákig, valamint kis vegyes 
kereskedésekben. 
 
3.2.1. A mézeskalácsos mesterség jogi, kereskedelmi, kulturális vonatkozásai  

Kérdéseinket mély interjú keretében Radics László mézeskalácsos mesternek, a Népm_vészet 
Mesterének tettük fel 2019 januárjában. A mézeskalácsos mesterség megítélése kapcsán Q is említi, 
hogy a mézeskalácsosság napjainkban ismét reneszánszát éli. Régen voltak a vásárok, búcsúk és a 
kereskedQk, mint értékesítési lehetQségek. Minden mesterembernek volt (ahogy ma neki is 3-4 
kereskedQje), aki árusította termékeit. Pk maguk elsQsorban rendezvényekre igyekeznek eljutni, 
fQként meghívásos rendezvényekre, illetve olyan rendezvényekre, aminek már hagyománya van. 
Üzletekben is megtalálhatók a termékeik, elsQsorban kis boltokban. Szupermarketekbe, 
hipermarketekbe nem szállítanak, miután az általuk kínált szerzQdések nem igazán szerencsések 
számukra. A kis boltok megrendelése nem túl nagy, de úgy vélik, hogy sok kicsi sokra megy. A 
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debreceni Magyar Kincsek boltjában is ott vannak a termékeik. Az értékesítés egy újabb változata a 
rendezvényekre (például konferenciákra, esküvQre) való egyedi megrendelések teljesítése. Kiemelt 
idQszaknak a karácsony és Augusztus 20-a számít. A hatósági elvárásoknak való megfelelés igen 
fontos, szigorúan ellenQrzik az élelmiszer elQállítókat. Kiemelte a csomagoláson elhelyezett fogyasztói 
tájékoztatók bet_méretét, a csomagolás méretéhez is viszonyítva, amit szintén ellenQriznek. Ez a fajta 
elQírás régebben nem volt ennyire szigorú. A fogyasztói igényekrQl megerQsítette a szakirodalomban 
fellelt forrást, miszerint az egyes térségekbe, vásárokba a mézeskalácsosok másfajta árukészlettel 
mentek. Pk tapasztalatból tudják, hogy városi, illetve falusi vásárokra milyen árukészlettel 
készüljenek. Napjainkban a mézes vásárlása elsQsorban kortól függ. A kisgyerekek a szép színes 
mézeseket választják szinte gondolkodás nélkül és azonnal meg is akarják azokat enni. Az idQsebb 
emberek a puhább puszedliket keresik. Szívesen adnak tanácsot is, hogy kinek-milyen típust vigyenek. 
Speciális megrendelések, igények vannak. Formákra vonatkozóan igyekeznek minden igénynek 
megfelelni. Nagyobb kihívás azonban az allergének kiküszöbölése. Mézeskalácsot méz vagy cukor 
nélkül elkészíteni nem lehet, így a cukorbeteg vásárlók igényeit sajnos nem tudják kielégíteni. Sok a 
liszt érzékeny gyermek. Elméletileg megoldható lenne számukra speciális lisztekbQl elkészíteni a 
mézeseket, de saját üzemükben a biztonságos, elkülönített elkészítés nem oldható meg. Vannak tojás 
érzékeny vásárlóik, nekik ajánlják az ütQfás mézeseket, hiszen azok tojást nem tartalmaznak. 
Allergének között szóba került még a dió, mogyoró. Az ezekre érzékeny vásárlók megvásárolhatják az 
olajos magvakkal nem díszített, ízesített mézeseket. A város kapcsolata jó a megyében és a városban 
tevékenykedQ mézeskalácsosokkal. A megyében tevékenykedQ mézeskalácsosok jól kiegészítik 
egymást, más-más technikával díszítenek, más-más portékával jelennek meg egy-egy rendezvényen. 
MegerQsítette azt a szakirodalomban fellelt információt is, miszerint a mézeskalácsosok egy-egy 
nemzetközi vásárra soha nem tudtak elegendQ portékával menni. P is gyakran került ilyen helyzetbe. 
A várossal való jó kapcsolatot tanúsítja a város báljára kapott megrendelés, valamint az, hogy ha a 
város vezetQi külföldre mennek, gyakran rendelnek tQle mézeskalácsot ajándékba. Megkeresések a 
város óvodái, iskolái felQl is érkeznek, talán nincs is olyan intézmény, ahol még ne jártak volna. A 
mézeskalácsosok és a cukrászok közötti kapcsolat jó Debrecenben. Jó példája ennek a város tortája és 
a karácsonykor készített 201 méter kalács (9. ábra), amit a cukrászok készítettek, a debreceni cukrász 
ipartestület 201 éves megalakulása alkalmából. A város tortája úgy született meg, hogy miután van 
ország tortája, Debrecennek, mint az ország második legnagyobb városának miért ne lehetne tortája. A 
város jelentQsebb cukrászai és Radics László leültek megbeszélni, hogy milyen alapanyagokból 
készülhetne a város tortája. Akácos, mézes kötQdése van a városnak, így jött a mézes alapú torta ötlete. 
Mézes lap az alap, gyümölcsként a ribizlit választották, ami megterem itt a térségben és savanykás íze 
harmonizál a mézzel, a tetején mézes kalácsosok vannak, ez lett a debreceni mézes-mázas torta (8. 
ábra). Amikor az elsQ mézeskalács fesztivált szervezték, készült egy ütQfás mézeskalács, közepén a 
nagy templommal, körben pedig 1. debreceni mézeskalács fesztivál felirattal. Készült ebbQl kb. ezer 
darab. A terv az volt, hogy mindenki fog a kezében egy ilyen mézeskalácsot és összefogódzkodva 
körbeölelik a Nagy templomot. Ezren ugyan nem, de talán hat-hétszázan voltak a körben. A város 
szíve (melynek mézeseit a Radics család készíti) 2017-ben készült el elQször a város felkérésére. Mára 
már zarándokhellyé vált (10-11. ábra).  

 
8. ábra: Debrecen tortája  
Figure 8: Cake of Debrecen  

Forrás: hajdusaghir.hu, 2018 

9. ábra: 201 méter kalács 
Figure 9: 201 metres of cake 

Forrás: Miskolczi, 2018 
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10. ábra: Debrecen szíve 2017 

Figure 10: Heart of Debrecen 2017 
Forrás: civishir.hu, 2018 

 

11. ábra: Debrecen szíve 2018 
Figure 11: Heart of Debrecen 2018 

Forrás: C. Kiss, 2018 

4. Következtetések, javaslatok, összegzés 
A mézeskalácsos mesterség a kultúra történetének egyik „siker darabja”. Kevés olyan nagy 

hagyományokkal rendelkezQ kézm_ves tevékenység van, amely szinte változatlan alapanyag 
összetevQkbQl és technológiával készítve nálunk ma is él. Nürnberg, német városban, amely 
címerébe foglalta a mézeskalács sütQ mesterséget, ma már egyetlen mézeskalácsos mester sem él.  

A dicsQséges múlt nem elegendQ a mesterség tovább éléséhez. Szükséges, hogy a sütemény 
jó minQség_ anyagokból készüljön, hogy a kipróbált receptúrák megmaradjanak, de 
gazdagodjanak is. Ehhez a sokféle, ide illQ f_szer, különbözQ gyümölcsök alkalmazása 
hozzásegíti a készítQket. Fontos az igényes piac, a hagyományra, de az újításokra is nyitott 
vásárló, a kreatív mester is. 

A kézm_vesség divatja, a háziasszonyok kreativitása, a közös családi sütés -fQzés szertartásai 
erQsítik a mézeskalács készítés fennmaradását, de nem pótolják a m_helyekben folyó kisipari 
tevékenységet. 

Mindkét alkotási formát, az egyéneket és a m_helyeket is segíteni kell a döntéshozóknak, 
hatóságoknak és az ernyQszervezeteknek ahhoz, hogy még hosszú ideig élvezni tudjuk a mézes 
sütemények gazdag íz világát. 

Az a módszer, hogy a debreceni hagyományok továbbéltetése, „megélése”, bemutatása, 
népszer_sítése rendezvényeken, m_vészeti csoportokban, kiadványok segítségével valósul meg, 
jó útnak mutatkozik.  

Fontos, hogy az Egyesület munkája során kiemelten foglalkozzon a gyermek és  ifjúsági 
korosztállyal, hiszen a népi kézm_ves értékek megismerése és tovább éltetése az Q kezükben van. 
Ennek módszere az, hogy állandó kapcsolat, információ csere van az óvodákkal, iskolákkal 
(pályázatok segítségével sikerül biztosítani ehhez a forrást) , az Egyesület játszóházakat szervez, 
a szabadtéri fesztiválok esetében minden alkalommal gyermekek számára is megvalósít 
szórakoztató, ismeretterjesztQ programokat. 

Mézeskalácsos szakmai fórumokon, táborokban hangsúlyt kell fektetni az allergének, a tojás 
érzékenység problémájára, vagyis fel kell vetni a jelenkor erre vonatkozó aktuális kérdéseit. Ehhez a 
mézeskalácsos mesterek aktív közrem_ködése szükséges, amiben az Egyesület, koordináló szerepet 
tölthet be. Az ütQfás mézeskalácsok receptúrája nem tartalmaz tojást, erre különféle marketing 
eszközökkel fel kellene hívni a fogyasztók figyelmét. 

Indokolt új termékek bevezetése a szakma tovább éltetése szempontjából, valamint ki kell, 
emeljük a piac kibQvítésének szükségességét.  

Mindezek mellett ugyanakkor nagyon fontos szempont, hogy a hagyományos termék ne veszítse 
el karakterét. 

Kutatómunkánk során szembesültünk azzal, hogy ennek a komplett munkának az elvégzése 
tudományos és kutatói feladatot jelenthet, mely még hosszú idQt vehet igénybe. Jelen tanulmányban 
leginkább a probléma felvetése, a téma kutatása, fontosságának az indoklása történt meg, tehát ezt egy 
kiinduló munkának tekinthetjük egy vagy akár több jövQbeni kutatáshoz.  
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Kecsketartás, kecsketejtermelés, kecsketej-termékek jelentQsége, 
fogyasztása regionális kitekintéssel  

 
Goat keeping, goat milk production, importance and consumption of goat 

milk products with regional outlook  
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Absztrakt. A kecsketej termelés dinamikus és folyamatosan bQvülQ ágazat, ami meghatározza 
emberek száz millióinak életét. A kecsketejet és a belQle készített sajtot tisztelték már az Qsi 
Egyiptomban is, feltehetQen elhelyezték ezeket az élelmiszereket az egyéb kincsek mellett egyes 
fáraók temetkezési helyein is. A kecsketej és az abból készült tejtermékek több szempontból is 
jelentQs szerepet töltenek be a humán táplálkozásban. A fejlQdQ országokban az éhezQ, alultáplált 
emberek inkább kecsketejet fogyasztanak, mint tehéntejet. A kecsketej alkalmas egyes egészségügyi 
problémák kezelésére. Számos fejlett országban vannak folyamatosan bQvülQ piaci részesedéssel 
bíró ínyenc és egészségtudatos fogyasztók, akiknek a gasztronómiai igényeit hivatott kielégíteni a 
kecsketej és az abból készült termékek. Tanulmányunk célja szekunder források segítségével 
áttekinteni a (tejelQ) kecsketartás, kecsketej termelés és fogyasztás regionális alakulását, valamint 
a kecsketej és az abból készült termékek táplálkozás élettani hatásait.  
 
Kulcsszavak: kecsketej-termékek, humán táplálkozás, trendek 
 
Abstract. Goat milk production is a dynamic and continuously expanding branch, which 
determines the life of millions of people. Goat milk and the cheese made from it, was venerated in 
ancient Egypt, with some Pharaohs supposedly placing these foods among the other  treasures in 
their burial tombs. Goat milk and manufactured goat milk products play significant role in human 
nutrition. Starving and malnourished people in the developing world consume more goat milk than 
cow milk. Goat milk plays an important role in the treatment of certain health problems. The 
gastronomic needs of connoisseur and health conscious consumers, which is a growing market 
share in many developed countries, can be met by goat milk and manufactured goat milk products. 
The aim of our study is to review the most relevant international and Hungarian studies, overview 
the regional situation of (dairy) goat breeding, goat milk production and consumption as well as 
the nutritional benefits of goat milk and manufactured goat milk products to human health.  
 
Keywords: goat milk-products, human nutrition, trends 
 
Jel kód: Q13 
 
Bevezetés 

A kecskék száma világszinten már elérte az 1 milliárdot. Az állomány létszáma több mint ő0%-
al nQtt az utóbbi Ő0 évben, különösképpen Afrikában és Ázsiában (Haenlein, 2001). Az állomány 
létszáma stagnál az amerikai kontinensen, enyhén csökken Európában, de ugyanakkor növekszik a 
mediterrán térségben. Az Antarktisz kivételével a világ minden részén találunk humán fogyasztás 
céljából tartott tejelQ kecskéket (Haenlein, 2017). Csaknem 500 kecskefajta létezik világszerte, de 
mindössze csak fél tucatot tartanak a tejükért. A kecske állomány több mint 9ő%-a fejlQdQ országokban 
                                                      
1 0000-0002-0286-2443 
2 0000-0001-7704-1159 
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található. A kecskeállomány létszáma és a kecske termékek mennyisége 1969 és 2010 között folyamatos 
és gyors növekedést mutat, különösképpen a fejlQdQ országokban (Thornton, 2010). 

A világ kecske állományának körülbelül 9ő%-a Ázsiában, Afrikában és Latin Amerikában 
található. Ezen térségek közül Ázsia a legmeghatározóbb, az állomány közel 60%-a található itt. A 
legtöbb tejelQ kecskét a mediterrán térségben, Dél Ázsiában, Latin Amerika egyes térségeiben és 
Afrikában tartják. A legnagyobb tejelQ kecske állománnyal rendelkezQ országok Banglades, India és 
Mali. A legnagyobb kecsketej elQállító országok India és Banglades. Az egy lakosra jutó juh- és 
kecsketej elQállítás a közel keleti térségben a legnagyobb. Az átlagos tejhozamok között jelentQs 
különbségek vannak a legnagyobb tej elQállító országok között. Bangladesben az átlagos kecsketej 
hozam körülbelül 80 kg/év, míg Indiában és Pakisztánban több, mint 1Ő0 kg/év. A kecsketej termelés 
jelentQsen hozzájárul a teljes tej termeléshez a Szub-Szaharai Afrikában (13%) és Dél-Kelet Ázsia egyes 
térségeiben (Kína kivételével) (FAO, 2018).  

Zenebe et al. (2014) hangsúlyozza, hogy a kecskék fontos szerepet töltenek be az 
állattenyésztési ágazatban, miután könnyen tudnak alkalmazkodni a viszontagságos éghajlati 
adottságokhoz, így föld nélküli gazdálkodók is tudják tartani Qket. Silanikove (1994 és 2000), Darcan 
és Silanikove (2018) is említi, hogy a kecsék magas minQség_ élelmiszereket tudnak elQállítani 
változatos éghajlati adottságok mellett. Ellenálló képességük szélsQséges és szeszélyes tartási 
körülményekhez teszi Qket olyan népszer_vé. A kecskék részesedése a tej és tejtermékek elQállításában 
jelentQs, fontos szerepet játszanak a vidéki térségek gazdasági életében és az ott élQ lakosság egészségi 
állapotában. García et al. (2014) is utal rá, hogy a kecsketenyésztés nagyban hozzájárul egyes országok 
gazdaságához, különösen a mediterrán térségben és a Közel Keleten. Európában Franciaországban, 
Olaszországban, Spanyolországban és Görögországban van az ágazatnak nagyobb jelentQsége.  

Morand-Fehr (2003) is említi, hogy a kecskeállomány az utóbbi 20 évben növekedett. 
Világviszonylatban ő0%-al nQtt az állomány, ugyanekkor a szarvasmarha állomány csak 9%-al nQtt, a 
juh állomány pedig Ő%-al csökkent (Morand-Fehr és Boyazogly, 1999; Devendra, 2001). Így ezen 
kérQdzQk között a kecske az egyik legmeghatározóbb állatállomány növekvQ létszámával (Anaeto et al., 
2010).  

Az elmúlt 20 évben új és növekvQ érdeklQdés jelent meg világ szinten a kecsketej és tejtermékek 
iránt (Dubeuf, 2010). A világ kecske tejtermék elQállítása 62%-os növekedést mutat (11 tonnáról 18 
tonnára) 1993 és 2013 között (Haenlein, 2017). Az 1. ábra a 2000-2013 közötti idQszakban mutatja a 
világ kecsketej termelését.  
 

 
 

1. ábra: Kecsketej termelés a világon 2000-2013 között (millió liter) 
Figure 1: Goat milk production in the world between 2000-2013 (Million litre) 

Forrás: KSH, 2018b 
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Az 1. táblázat a világ ő legnagyobb kecsketej elQállító országát mutatja a 2017-es évben. A 
legtöbb kecsketejet India állítja elQ (ő millió tonna), második helyen Banglades (2,6 millió tonna), míg 
harmadik helyen Szudán áll (1,ő millió tonna) (worldatlas, 2017). Hozzá kell azonban tenni, hogy a 
valóságban az elQállított kecsketej mennyisége vélhetQen több a nem nyilvántartott nagy mennyiség_ 
házi fogyasztás miatt legfQképpen a fejlQdQ országokban (Haenlein, 2004 in Yangilar, 2013). 
 

1. táblázat: A világ elsQ 5 kecsketej termelQ országa 2017-ben 
Table 1: Top 5 goat milk producing countries of the world in 2017 

 
Rangsor Ország termelés (tonna) 

1 India 5.000.000 
2 Banglades 2.616.000 
3 Szudán 1.532.000 
4 Pakisztán 801.000 
5 Mali 720.000 

Forrás: worldatlas, 2017 
 
Mowlem (2005) arra a megállapításra jutott, hogy a fejlett élelmiszeriparral rendelkezQ fejlett 

országokban a kecske termékek két piacon jelenek meg, az egészséges élelmiszerek, valamint az 
ínyencek piacán. A fejlQdQ országokban a kecskék szerepe meghatározó az alultápláltság kezelésében 
és az egészség fenntartásában. Pirisi et al. (2007) is említi, hogy a kecsketej és tejtermékek nagyon 
divatosak a világ egyes térségeiben, ahol az egészségtudatos és az ínyenc fogyasztók meghatározó 
arányban vannak jelen a piacon. Pandya és Ghodke (2007) arra utal, hogy az utóbbi években jelentQsen 
megnQtt az érdeklQdés a kecske tejtermékek iránt, különösképpen az ’organikus’ vagy hagyományos 
jelöléssel ellátott termékek iránt.  

KecsketejbQl, kémiai adottságainak köszönhetQen, igen sokféle termék készíthetQ, mint folyékony 
italok (alacsony zsírtartalmú, ízesített, stb.) és UHT tej; fermentált termékek, mint sajt, író vagy joghurt; 
fagyasztott termékek, mint fagylaltféleségek; vaj; s_rített/szárított termékek; édességek és cukorkák 
(Ribeiro és Ribeiro, 2010; Yangilar, 2013; Pal et al., 2017). 
 

1. Anyag és módszer 
Szekunder források alapján áttekintjük a (tejelQ) kecsketartás, kecsketej termelés és fogyasztás 

regionális alakulását, valamint a kecsketej és az abból készült termékek humán táplálkozásban betöltött 
szerepét. Forrásként nemzetközi és hazai folyóiratokat, szakkönyveket használtunk. A forrásként 
hivatkozott szerzQk a téma elismert kutatói.  
 

2. Kecsketartás és kecsketej termelés a világban 
 
2.1. Kecsketartás és kecsketej termelés a fejlQdQ országokban 
 

1993-ról 2013-ra a világ népességének száma ő,ő milliárdról 7,2 milliárdra nQtt. A kecske állomány 
létszáma jelentQs növekedést mutat a tejtermelQ házi állatok között, különösképpen a fejlQdQ 
országokban, ahol gyorsuló ütemben növekszik népesség és nagy az alultápláltak részaránya. Ázsiában 
és Afrikában az egyre nagyobb kecskeállománnyal próbálják megoldani az egyre nagyobb népesség 
táplálását. Világviszonylatban ezekben a térségekben az emberek több kecsketejet fogyasztanak, mint 
bármely más kérQdzQ állat tejét (Haenlein, 2017).  
 Devendra és Mcleroy (1982) utal rá, hogy a humán népesség gyors növekedése miatt a tej és 
tejtermékek iránti igény növekszik a trópusi fejlQdQ országokban. Devendra (1999) szerint általában a 
kis kérQdzQk, és azon belül is a kecskék különösen nagy szerepet fognak játszani ennek az igénynek a 
kielégítésében. A kecskék fontos tejtermelQ állatok számos trópusi országban és jelentQs szerepet 
töltenek be a humán táplálkozásban számos fejlQdQ országban.  
 A világ jelenlegi 7,6 milliárdos népessége várhatóan 2030-ra eléri a 8,6 milliárdot, 20ő0-re a 
9,8 milliárdot, 2100-ra a 11,2 milliárdot az Egyesült Nemzetek 2017. június 21-én publikált jelentése 
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szerint. Nagyjából évente 83 millióval növekszik a Föld népessége. Ez a népesség növekedés várhatóan 
folytatódni fog még annak ellenére is, hogy a termékenységi szint folyamatosan csökken. 2017-rQl 20ő0-
re a Föld népesség növekedésének fele várhatóan mindössze kilenc országra koncentrálódik, Indiára, 
Nigériára, a Kongói Demokratikus Köztársaságra, Pakisztánra, Etiópiára, Tanzániára, az Amerikai 
Egyesült Államokra, Ugandára és Indonéziára. A világ legszegényebb országaiban koncentrálódó 
népesség növekedés komoly kihívást jelent az Agenda 2030 irányelveit szem elQtt tartó kormányok 
számára (UN, 2017).  
 A kecskeállomány több, mint 9ő%-a fejlQdQ országokban található (Peacock, 1996). Ezekben 
az országokban a vidéki népesség számára a kecskék a legfQbb hús és tejtermék források (Kris, 2008). 
Ezekben az országokban a kecskéket gyakran szélsQséges környezetben, kedvezQtlen éghajlati 
adottságok és elégtelen legelési lehetQségek mellett tartják. A kecske a szegény emberek tejelQ állata, 
miután a kecsketartás beruházási és termelési költségei szerények. Hozzá kell még tenni, hogy a kecske 
hamarabb tud tejet adni, mint a többi tejelQ állat, rövid a vemhességi ideje és az elQállított tejmennyiség 
alkalmas közvetlen háztartási fogyasztásra (Devendra, 1999). Anaeto et al. (2010) is rámutat, hogy a 
kecskék nem pusztán csak fehérjével látják el a családokat, de megélhetést is biztosítanak nekik. A 
kecskék az önellátó gazdálkodók legfQbb tej és hús forrásai a trópusi térségekben. A kecskék gyakoriak 
száraz, félszáraz térségekben, ahol többnyire kis nyájakban (2-10 állat) tartják Qket. Általában háztartási 
fogyasztásra állítanak elQ széles körben kecsketejet Nyugat Afrikában, a karibi és közép afrikai 
térségben, de elQfordul, hogy kereskednek is vele a közösségen belül (FAO, 2018). Dubeuf et al. (2004) 
is említi, hogy a tej nagyobb része nem kerül kereskedelmi forgalomba, hanem helyi fogyasztásra. Bár 
a legtöbb tejelQ kecskét a fejlQdQ országokban tartják, a nemesítQ programok Európára és Észak 
Amerikára koncentrálódnak. A tejelQ kecskék genetikai szelekciója nagyobb terméshozamokat és 
hosszabb laktációs periódusokat eredményeztek. A fejlett országokban tartott speciális tejelQ fajtáknak 
genetikailag magasabb tejtermelQ potenciálja van, mint azoknak a fajtáknak, amelyeket a fejlQdQ 
országokban tartanak. Az utóbbi évtizedekben speciális fajtákat exportáltak fejlQdQ országokba, 
melyeket kereszteztek helyi fajtákkal a tejtermelés javítása érdekében (FAO, 2018). 

Dubeuf (2010) részletesebben ír a tejelQ kecskék és kecsketej helyzetérQl a fejlQdQ és közepesen 
fejlett országokban. P is említi, hogy a legtöbb tej saját fogyasztásra vagy informális módon helyi 
értékesítésre kerül. Nehéz meghatározni az elQállított, saját fogyasztásra került vagy helyi piacon 
értékesített kecsketej mennyiségét, mivel hiányosak a globális és országos statisztikai adatok. A 
kecsketejhez kapcsolódó kulturális szokások és ízlés országonként és országon belül kulturális 
csoportonként is eltérQ. A Közel Keleten, Közép Ázsiában nagy hagyománya van a kecsketej 
fogyasztásnak, míg ilyen hagyományokkal nem találkozunk a Távol Keleten és nyugat afrikai 
országokban, ahol egyes csoportok tabuként kezeik ezt a fajta tejet. Statisztikai adatok igazolják a 
kecsketej jelentQségét közép és délkelet Afrikában. JelentQs mértékben hozzájárul a népesség tej 
ellátásához olyan szegény országokban, mint Mali, Nigéria, Kenya, Tanzánia vagy Szudán, bár az 
adatok valószín_leg nem pontosak az informális helyi sajátosságok miatt. Számos kelet afrikai projekt 
igazolja, hogy a tejelQ kecskék jelentQs mértékben hozzá tudnak járulni a falun élQ emberek 
jövedelmének emeléséhez (Peacock, 2008). A tejelQ kecske ágazat Indiában meglehetQsen marginális, 
annak ellenére, hogy India a legjelentQsebb tejelQ kecske tartó és kecsketej elQállító ország. A kecsketej 
termelés az ország tejtermelésének 3,2%-a, és a legnagyobb része közvetlen fogyasztásra kerül a vidéki 
lakosság körében. A kecsketejnek nem magas az ára, e termékeknek nincs jövedelmezQ piaca és 
többnyire alacsonyabb kaszthoz tartozók állítják elQ. Dél-Amerikában hispán hagyományokra 
visszavezethetQen van tradíciója a kecskesajt fogyasztásnak, így számos regionális kecsketej gy_jtQ pont 
van Brazíliában, Mexikóban, Argentínában és Chilében, annak ellenére, hogy a szektor gazdasági 
jelentQsége még mindig alacsony (Dubeuf, 2010). 

A kecsketartás elQnyeirQl a fejlQdQ országokra vonatkozóan Idachaba (2000) és Anaeto et al. (2010) 
a következQ összegzQ megállapításokat teszi:  

 A kecskék ’négy lábon járó gyárak’, melyek élelmiszert állítanak elQ az ember számára azáltal, 
hogy legelnek, elfogyasztják a gazdaság melléktermékeit, így csökkentve a gyomirtás és 
takarmányozás költségeit. A kecskék olyan takarmányokat is tudnak hasznosítani, amelyeket a 
szarvasmarhák nem. 

 A kecsketartás jövedelemforrást biztosít a család számára.  
 A kecsketermékek nagyban hozzájárulnak a család fehérje felvételéhez. 
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 A kecskék hamar, már Ő hónaposan ivaréretté válnak.  
 A kecsketartásra és kecske termékek fogyasztására vonatkozóan nincsenek vallási tilalmak, sQt 

kifejezetten preferáltak vallási fesztiválokon és társasági eseményeken.  
 
2.2. Kecsketartás és kecsketej termelés Európában 

Az állatállomány létszámokat szemlélteti a 2010 és 2016 közötti idQszakban az Európai Unió 28 
tagállamában a 2. ábra. 2010-es adatokhoz viszonyítva 2016-ra a legnagyobb csökkenést a kecske 
állomány létszámában találjuk (3,7%), bár 2016-ban az elQzQ évhez képest az állomány létszáma 2%-al 
nQtt (Eurostat, 2017). 

 

 
 

2. ábra: Állatállomány, EU-28, 2010-2018 (millió egyed) (2010=100 %) 
Figure 2: Livestock population, EU-28, 2010-2016 (Million heads) (2010=100%) 

Forrás: Eurostat, 2017 
 

Kukovics (2008c) egy korábbi írása szerint a legnagyobb kecskeállománnyal Európán belül a 
mediterrán országok (Görögország, Spanyolország, Olaszország, Portugália és Franciaország), 
Hollandia és Románia rendelkeznek. A tejelQ kecskeállományt tekintve, az európai tejelQ 
kecskeállomány Ő0%-a Franciaországban, Hollandiában és Spanyolországban található. Ez a három 
ország az EU legnagyobb kecsketej elQállító országa.  

2016-ban az EU 28 tagállama közül a legnagyobb kecskeállománnyal Görögország rendelkezett 
(3,89 millió egyed), ahogy ezt a 2. táblázat is szemlélteti. A legnagyobb állományokat 2016-ban 
Görögországon kívül Spanyolországban, Romániában, Franciaországban és Olaszországban találjuk 
(Eurostat, 2017).  

Néhány európai országban (Görögország, Albánia, Bulgária, Bosznia és Hercegovina, 
Horvátország és Szlovénia) az elQállított kecske és juhtej részaránya jelentQs az összes tejtermelésben 
(Ő0% körüli), és közülük néhány országban (például Görögország) meg is haladja az elQállított tehéntej 
mennyiségét (FAO, 1998 és Haenlein, 2001 in Silanikove és Darcan, 2015). Ennek oka legfQképpen az, 
hogy a kecskék egyedülálló módon és hatékonyan tudják hasznosítani az ezen országokra jellemzQ 
bozótos, erdQs térségek kínálta lehetQségeket (Silanikove, 2000 in Silanikove és Darcan, 2015).  

A tejtermékek Európán belüli helyzetérQl részletesen ír Dubeuf (2010). Kiemeli, hogy a világ 
kecskeállományának mindössze 2,ő%-a található Európában, de részesedése a világ kecsketej 
elQállításából 18%. A kecsketej gazdasági és szervezeti jelentQsége azonban országonként változó. Az 
elQállított tej legnagyobb része értékesítésre kerül, de az informális csatornák is élénken m_ködnek a 
dél európai országokban. A kecsketej termékek csaknem kizárólagosan sajtként jelennek meg. Azonban 
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az UHT kecsketej értékesítése legfrissebb értékesítési adatok alapján növekedést mutat. Megállapítja, 
hogy a kecske ágazat a minQségi tejtermékek piacára van egyértelm_en pozícionálva a meglehetQsen 
magas jövedelemmel rendelkezQ fogyasztók számára. Hozzáteszi, hogy a kecsketej fogyasztásnak nagy 
hagyományai vannak dél Európában. Ennek ellenére és amellett, hogy az összes európai kecsketej több 
mint 80%-át itt állítják elQ, a kecsketej és sajt gyakran kevésbé preferált a juhtej és sajt mellett. A kecske 
tejtermékek közvetlen versenyben állnak a juh tejtermékekkel Spanyolországban, Görögországban és 
Portugáliában.   
 

2.táblázat: Kecskeállomány az EU-28 országaiban 2016-ban 
Table 2: Goat population in EU-28 countries in 2016 

 
Ország Millió egyed 
EU-28(1) 12,78 
Belgium nincs adat 
Bulgária 0,24 

Csehország nincs adat 
Dánia nincs adat 

Németország 0,14 
Észtország nincs adat 

Írország nincs adat 
Görögország 3,89 

Spanyolország 3,09 
Franciaország 1,20 
Horvátország 0,08 
Olaszország 1,03 

Ciprus nincs adat 
Lettország 0,01 
Litvánia 0,01 

Luxemburg nincs adat 
Magyarország 0,08 

Málta 0,00 
Hollandia 0,50 
Ausztria 0,08 

Lengyelország nincs adat 
Portugália 0,35 
Románia 1,48 
Szlovénia nincs adat 
Szlovákia 0,04 
Finnország nincs adat 
Svédország nincs adat 

Egyesült Királyság 0,10 
(1) EU-28 EUROSTAT becslés 

Forrás: Eurostat, 2017 
 

Mowlem (2005) áttekinti írásában a tejelQ kecske ágazat helyzetét az Egyesült Királyságban, ahol is 
a kecske ágazat mindig is a mezQgazdaság perem területe volt. Valószín_leg a rómaiak honosították 
meg a kecskéket 2.000 évvel ezelQtt az országban. A közép korban nem kívánatosak voltak a kecskék, 
valószín_leg azért, mert nem illeszkedtek az új mezQgazdasági programba. Azóta és az elmúlt 30 évben 
nQtt a kecske tartás iránti érdeklQdés, ami vélhetQen a kecske termékek iránti megnövekedett piaci igényt 
követte. Hozzáteszi, hogy a kecskéknek rossz a ’sajtó visszhangja’ évek óta az Egyesült Királyságban, 
és ennek következtében komoly elQítéletek vannak minden létezQ kecske termékkel szemben. 
Feltételezi, hogy a kecsketejet csaknem mindenki, aki nem kecske rajongó úgy jellemezné, hogy ’erQs, 
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szagos, sós vagy édes’. Ilyen reputációval csaknem lehetetlen bárkit is meggyQzni, hogy kóstolja meg a 
kecsketejet, még akár ingyen is.  

 
2.3. Kecsketartás és kecsketej termelés Magyarországon 

 
Magyarországon a kecsketartás a szabályozások és tilalmak története volt. A középkorban egyes 

területekrQl kitiltották a kecskéket, majd a XVIII. század végén törvényben rögzítették, hogy csak 
szegény ember és aki egészségügyileg rászorult, az tarthatott kecskét. A kecskeállomány a XVII. század 
végén 270.000, 188ő-ben 17.317 volt (Mucsi, 2004 in Kocsisné Gráf, 2011).  
 Az 1990-es évek végéig a kecsketartás Magyarországon nem volt jelentQs. Azonban hazánkban 
is kezdett megjelenni a kereslet olyan alternatív termékek iránt, melyek megfelelnek az egészséges 
táplálkozási igényeknek. Eleinte import termékekkel valósult meg e fogyasztói igény kielégítése, mivel 
a hazai kecskeállomány és kecsketej termékek még nem tudták felvenni a versenyt az import 
termékekkel szemben (Marticsek et al., 1999). De mára, több évi munkának köszönhetQen a hazánkban 
elQállított kecsketej és kecske tejtermékek már minden tekintetben megfelelnek a piaci elvárásoknak 
(Szigeti, 2004). 
 A 3. ábra a magyarországi kecskeállomány alakulását mutatja a 2000-2017 közötti idQszakban. 
A kecsketartással megélhetési és/vagy üzleti célból foglalkozó személyek, gazdaságok száma néhány 
százra tehetQ. Melléktevékenységként, de árutermelési célból tartott kecskék pár ezer gazdaságban 
vannak Magyarországon. A csak hobbiként, vagy a család tejjel való ellátása érdekében néhány állatot 
tartó gazdák száma pár ezerre tehetQ (Kukovics, 2007a). Körülbelül 3-ő.000 kecsketartó van 
Magyarországon, a pontos számuk nem ismert. 80%-uk kevesebb, mint 10 kecskét tart. A tenyésztett 
állatok zöme magyar fajta, de 10%-uk importból származó, mint szánentáli, alpesi, búr, anglo-núbiai 
utódja (Kukovics, 2008a). Nagyon sok szegény ember tart kecskét Magyarországon fQként hátrányos 
helyzet_ térségekben (Kukovics, 2007b). A termelési eredmények, az állatok száma, a tartási 
körülmények messze elmaradnak Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Görögország és 
Hollandia adataitól (Kukovics, 2008b). Az ágazat teljesítménye gyenge és régóta számos problémával 
küzd. A kecsketartók száma és a hazai állomány folyamatosan fluktuál, a rendelkezésre álló adatok 
pedig hiányosak. Az egészséges életmód és táplálkozás elQtérbe kerülésével várhatóan növekedni fog a 
kecsketej és tejtermékek iránti igény, ami megalapozhatná az ágazat fellendülését (Kocsisné Gráf, 
2011).  
 

 
 

3.ábra: Kecskeállomány Magyarországon 2000-2017 között (ezer egyed) 
Figure 3: Goat population in Hungary between 2000-2017 (thousand heads) 

Forrás: KSH, 2018a 
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A kecske ágazat fQ terméke a tej. Az elQállított kecsketej becsült mennyisége 3-ő millió liter/év, 
de mindössze 0,6 millió liter került tejüzemekben feldolgozásra. A kecsketej elQállító gazdák fQ bevétele 
a tejbQl és feldolgozott tejtermékekbQl származik. Gyakori az ágazatban, hogy az elQállított tejet és saját 
készítés_ tejtermékeket döntQ hányadban a gazdák közvetlenül értékesítik. Az ágazat egyik kitörési 
pontja a tejtermelés növelése és a minél magasabb hozzáadott értéket képviselQ termékek elQállítása 
lehet. Ennek következtében növekedhet a hazai élelmiszeripari kapacitás, a foglalkoztatottság, a 
versenyképesség és a fogyasztás (agrotrend, 2018). A Ő. ábra a kecsketej termelést szemléleti a 2000-
2016 közötti idQszakban Magyarországon.  
 

 
 

3. ábra: Kecsketej termelés Magyarországon 2000-2016 között (millió liter) 
Figure 4: Goat milk production in Hungary between 2000-2016 (million litre) 

Forrás: KSH, 2018b 
 

Fenyvessy (2009) utal rá, hogy az elmúlt években, a sajtóban is divatba jött a kecsketej és annak 
táplálkozásban betöltött szerepe. A közlemények általában a kecsketej és tejtermékek egészségmegQrzQ 
hatását hangsúlyozzák, de sokszor ellentmondásos állításokat is tartalmaznak.  

Szigeti (2004) és Szigeti et al. (2005) Magyarországon végzett empirikus kutatási eredményeikrQl 
számolnak be. Eredményeik alapján megállapítják, hogy Magyarországon kevesen és nagyon ritkán 
vásárolnak és fogyasztanak kecsketej termékeket. A termékek közül a sajt a leginkább preferált. A 
kecsketej termékek elutasításának legfQbb okai: nem kedvelik a kecsketej termékek ízét, nem ismerik a 
termékeket, nem találkoznak velük. A termékek választásának legfQbb okai: egészséges volta, íze, 
minQsége. A válaszadók szerint a kecsketej termékek ára magas. Feltárták azt is, hogy a válaszadók nem 
ismerték a fellelhetQ márkákat és nem rendelkeztek megfelelQ ismeretekkel a kecsketej táplálkozási 
elQnyeirQl. Egy késQbbi empirikus kutatással feltárta Szigeti et. al. (2014), hogy a kecsketej termékek 
fogyasztói megítélése az elmúlt 10 év alatt nem sokat változott Magyarországon. A kecsketej termékek 
továbbra is ritkán fogyasztott termékek. Leggyakrabban továbbra is kecskesajt, kecsketej és kisebb 
arányban a túró fogyasztása jellemzQ. A kecsketej termékekre továbbra sem célszer_ tömegtermékként 
gondolni, sokkal inkább niche-piaci jellegét kell a szerzQk szerint erQsíteni. Imázs építésében elsQsorban 
ízletes, egészséges, hagyományos jellegét javasolják hangsúlyozni, de megbízhatósága, magyar eredete 
és minQségi jellege is kiemelhetQ. 
 Szakály et al. (2017) 100 fQs kérdQíves felmérése is hasonló eredményeket tárt fel a kecske 
tejtermékek fogyasztására vonatkozóan 2016-ban. A válaszadók Ő7%-a ritkábban, mint havonta, 3Ő%-
a soha nem fogyaszt kecske tejtermékeket. Az elutasítás legfQbb okai: nem ismerik a termékeket, nem 
szeretik, nem tudják beszerezni. Vizsgálták a kecsketejtermékek (tej, túró, sajt) vásárlási és fogyasztási 
viszonyait is. A válaszadók 32-32%-a fogyasztott már kecsketejet és sajtot. A sajt esetében a ’vásárolta 
is, fogyasztotta is’ választ a válaszadók 38%-a jelölte meg, vagyis a három vizsgált termék kategória 
közül ez bizonyult a legnépszer_bbnek. Kommunikációs üzenetként a kecsketej termékek alacsony 
laktóz tartalmát, kedvezQ táplálkozás-élettani hatását javasolják hangsúlyozni. 
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3. A kecsketej táplálkozás élettani és gyógyászati jelentQsége  

 
García et al. (2014) szerint a kecsketej és tejtermékek fogyasztás növekedésének meghatározó 

tényezQi a humán egészségre gyakorolt érzékelt és a tudományos közösség által is elismert jótékony 
hatások. Utal azonban arra is, hogy a kecske tejtermékekkel kapcsolatosan kevés minQségi kutatási 
eredmény áll rendelkezésre, de a tendencia folyamatosan javul. 
 Vitathatatlan, hogy a kecsketej kiváló élelmiszerforrás. KedvezQ hatást gyakorol az egészség 
fenntartására, a fiziológiai funkciókra (Billion, 2003; Albenzo et al., 2006; Domonkos és Geiner, 2009; 
Yangilar, 2013). 

 Tziboula-Clarke (2003) és Albenzo et al. (2006) említi, hogy az utóbbi évtizedben megnQtt az 
érdeklQdés a kecsketej termelés és feldolgozás iránt, valamint megújult az érdeklQdés a kecsketej, mint 
alternatív tej forrás iránt a tehéntej intoleranciában szenvedQ emberek részérQl. 
 Barna (2009) gyermekek táplálásával/táplálkozásával kapcsolatosan hangsúlyozza, hogy a 
kecsketej folsav tartalma alacsony. Az anyatejben ötször, a tehéntejben hatszor annyi folsav található, 
mint a kecsketejben. A juhtej folsavtartalma megegyezik az anyatejével. A kecsketej felhasználható 
gyermekek táplálkozásában, da hangsúlyozza a folsav szükséglet fedezésének szükségességét más 
táplálékokkal (sok folsavat tartalmaznak a belsQségek, zabpehely, zöldborsó, banán, narancs, mandula, 
stb.). Értékes tulajdonságai miatt, választékbQvítésként bátran beilleszthetQ a kiskérQdzQk teje (így a 
kecsketej is) és az abból készült termékek a gyermekek egészséges étrendjébe, figyelve arra, hogy a 
szervezet valamennyi szükséges tápanyaghoz hozzájusson.  
 Összehasonlítva a kecsketej-, a juhtej- és a tehéntej-fehérje biológiai értékét Fenyvessy (2009) 
megállapítja, hogy a három állatfaj közül a kecske tejfehérjének a biológiai étéke a legnagyobb, a 
tehéntejé a legkisebb, a juhtej pedig a tehéntejhez közel esQ közbülsQ értéket mutat. Az esszenciális 
aminosavak aránya az összes aminosavakon belül tehéntejnél Ő6,7%, juhtejnél Ő8,0%, kecsketejnél 
ő2.ő% értéket képvisel (Agnithori et al., 1993 és Fenyvessy et al, 2001 in Fenyvessy 2009).  
 A kecsketejben lévQ zsír molekulák kisebbek, mint a tehéntejben lévQk és könnyebben 
emészthetQek (Fevrier et al., 1993; Jandal, 1996; López et al., 2003; Ramos et al., 2005; Olalla et al., 
2009; Yangilar, 2013). Ezáltal a kecsketej értékes alternatíva csecsemQk, felnQttek, szoptató anyák 
számára is (Baldo, 1984; Host et al., 1988).   
 Jennes (1980) említi, hogy a kecsketej leginkább kalcium és foszfor tartalma miatt jelentQs a 
humán táplálkozásban. Az anyatej sokkal kevesebbet tartalmaz ezen ásványi anyagokból. A csecsemQk 
szervezete a kecsketejben lévQ kalciumot és foszfort is meg tudja kötni. Connor (199Ő) összehasonlító 
laboratóriumi vizsgálata alapján, amikor az anyatej és kecsketej ásványi anyag és vitamin tartalmát 
vizsgálták, Anaeto (2010) kijelenti, hogy a kecsketej ásványi anyag tartalma magasabb és ezáltal segíthet 
megelQzni a vashiányos vérszegénységet és a csontritkulást. Itt azonban szükséges utalnunk Fenyvessy 
(2009) írására, miszerint a kecsketej fogyasztását ellenzQk egyik kifogása a tej alacsony vastartalma, 
ami ezáltal mintegy elQidézQje a gyermekek vérszegénységének. Az állítást a hazai tudományos kutatás 
megcáfolta, hiszen egyes szerzQk (Veresné, 1998; Csapó et. al., 1984 és Fenyvessy, 2000 in Fenyvessy, 
2009) a kecsketej tehéntejnél is magasabb vastartalmáról számolnak be.  
 A kecsketejet javasolják alternatívaként tehéntejre allergiás embereknek (Taitz és Armitage, 
1984; Park, 1994; Guo et al., 2004; Yangilar, 2013). A tehéntej fehérjére allergiás betegek 40-100%-a 
tudja fogyasztani a kecsketejet (Zeman, 1982; Park, 1994). Több szerzQ is hangsúlyozza, hogy a 
kecsketej használható tehéntej allergiás emberek kezelésére (Grezesiak, 1989 in Anaeto et al., 2010). 
Polgár (2009) és Domonkos és Geiner (2009) azt hangsúlyozza, hogy tehéntejfehérje allergiában a 
kecsketej fogyasztása ellenjavallt, azonban megjegyzik, hogy a hazai és a külföldi irodalom egyaránt 
ellentmondásos.  
 A kecsketej több taurint tartalmaz (6,62 mg/100ml átlagosan, de a mediterrán fajták teje még 
többet tartalmaz, 6,90-11,37 mg/100ml, ami tízszer magasabb, mint a tehéntej taurin tartalma) 
(Pasqualone, 2000 in Barna, 2009). KézenfekvQnek látszik a nagy taurin tartalommal rendelkezQ 
kecsketej fogyasztásával kedvezQen lehet befolyásolni a taurin hiányos állapotokat (Barna, 2009). 
Egyes kutatások szerint a kecsketej hozzá tud járulni a diabétesz kezeléséhez (Anaeto et al., 2010).  

A kecsketej gyógyászati jelentQsége dokumentálva van nepáli és az indiai ajurvédában. 
Javasolják a kecsketejet tuberkulózisban, vérhasban szenvedQ, köhögéssel, megfázással küzdQ 
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betegeknek és bizonyos nQgyógyászati rendellenességek esetén (Bajracharya et al., 2010 és Pal et al., 
2011 in Bhattarai, 2012). 
 A kecske tejtermékek, mint speciális élelmiszerek lelhetQek fel számos országban, mint az 
Egyesült Királyságban is. A tehéntejet egészségügyi okokból nem fogyasztók nagy arányban 
fogyasztanak kecske tejtermékeket (pl. vaj). Egyik piac (speciális és egészséges) sem nevezhetQ ár 
érzékenynek. A kecske termékeket egészségügyi okokból vásárlókat az ár nem igazán befolyásolja, 
különösképpen, ha hatásosnak érzékelik a termékeket. A speciális élelmiszerek piaca sem 
különösképpen ár érzékeny. Egyfajta luxus piacnak tekinthetQ, ahol a termékeket inkább érdeklQdésbQl, 
mintsem szükségbQl vásárolják azok, akik megengedhetik maguknak. Az érdeklQdés növekedéséhez 
nagyban hozzájárultak a kecske termékekrQl a sajtóban megjelent írások. A legtöbb újságnak, fQleg a 
színes magazinok mellékleteinek van élelmiszer rovata és soknak rendszeresen van recept és menü 
rovata is. Nagyon ritka az, amikor kecske termékek, különösen a sajtok nem kerülnek említésre. Ez 
ösztönzi az embereket, hogy kóstolják meg ezeket a termékeket, illetve illesszék be vendégváró 
menüikbe. Egyesek számára a kecske termékek ’trendik’ (Mowlem, 2005).  

 Zenebe et al., (2014) szerint a kecsketej termékek a legnagyobb piaci potenciállal rendelkezQ 
tejtermékek. Az élQ probiotikus sejteket tartalmazó fermentált kecsketej termékek olyan termékek, 
amelyeknek óriási lehetQségei lesznek a jövQben tápértéküknek és gyógyászati hatásaiknak 
köszönhetQen. 
 A kecsketejnek és tejtermékeknek humán élelmezésben betöltött szerepét Haenlein (2004) a 
következQképpen összegzi: 

 a fejlQdQ országokban az éhezQ, illetve alultáplált emberek élelmezése inkább kecsketejjel és 
tejtermékekkel valósul meg, mint tehéntejjel és az abból készült termékekkel; 

 alkalmas tehéntej allergiában, gyomor és bélrendszeri problémával küzdQ emberek kezelésre, 
akik a népesség nagy arányát teszik ki a fejlett országokban; 

 számos fejlett országban az egyre nagyobb piaci részesedéssel bíró ínyencek gasztronómiai 
igényeinek kielégítésére alkalmas. 

 
Következtetések, javaslatok, összegzés 

Tanulmányunkban áttekintettük a (tejelQ) kecsketartás és kecsketej termelés és fogyasztás 
regionális helyzetét, valamint a kecsketej és az abból készített termékek humán táplálkozás élettani 
hatásait. Megállapítható, hogy a kecsketartás jelentQsége világszerte nQ és további növekedése 
prognosztizálható a jövQben. A Föld lakosságának növekedése miatt a következQ évtizedekben egyre 
több tejre és húsra lesz szükség, amelynek megoldásában a kecskék jelentQs szerepet játszhatnak. A 
kecskék húsa és teje értékes fehérjeforrás világszerte. A kecsketermékek humán táplálkozásban betöltött 
szerep és jelentQsége regionálisan nagy különbségeket mutat.  

A fejlQdQ országokban igen elterjedt a (tejelQ) kecsketartás, a kecskék négy lábon járó 
fehérjeforrások, melyek alacsony beruházási és termelési költséggel tarthatóak és állítanak elQ értékes 
élelmiszereket. Extrém éghajlati adottságok mellett is képesek magas minQség_ élelmiszerek 
elQállítására. Igen nagy szerepet játszanak ezen országokban az egyre növekvQ népesség, az alultáplált 
és éhezQ emberek táplálásban, és az egészség megQrzésében.  

A fejlett országokban niche terméknek számítanak a kecske tejtermékek, prémium termékként 
vannak pozícionálva. ElsQsorban ínyenc és egészségtudatos fogyasztók keresik e termékeket.  

Magyarországon a kecsketejet és tejtermékeket csak egy sz_k (legfQképpen egészségtudatos 
és/vagy ínyenc) fogyasztói réteg keresi. A kecsketejjel és tejtermékekkel szemben negatív sztereotípia 
él hazánkban, ami nem kedvez szélesebb körben való fogyasztásának. A kecsketej és feldolgozott 
termékeinek beltartalma igen értékes, egészégre gyakorolt kedvezQ hatása széles körben dokumentált. 
Ezen információk különbözQ fórumokon, felületeken való terjesztése segíthetne szélesebb fogyasztói 
réteg kialakításához. 

Ahhoz, hogy a tejelQ kecske ágazatról, tejtermelésrQl, tejtermékek elQállításról, értékesítésérQl 
és fogyasztói megítélésérQl, fogyasztói szokásokról komplex képet kaphassunk, további vizsgálatok 
szükségesek. További kutatásainkban fontosnak tartjuk a kecsketartás, tejtermelés és az abból készült 
termékek gazdasági (termelési költségek, támogatások. stb.), kereskedelmi (értékesítési ár kalkulációk, 
kereskedelmi csatornák, forgalmazási lehetQségek, direkt – indirekt értékesítés, import versenytárs 
termékek) oldalának elemzését is. A szakirodalmi kutatáson túlmenQen vizsgálni szükséges a fogyasztói 
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oldalt, a kecske tejtermékek megítélésre, és a fogyasztási szokásokra vonatkozóan. Ezen további 
vizsgálatokkal egy komplexebb képet kaphatunk a vizsgált területrQl és konkrét javaslatok 
fogalmazhatóak meg a fogyasztás és az ágazat népszer_sítésére vonatkozóan. 

 
A kutatás az EFOP-3.6.2-16-2017-00003 projekt támogatásával valósult meg.  
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