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BESZTERI BÉLA1

ELŐSZÓ 

Tudományos konferenciánk a 17. Komáromi Napok keretében került sorra. Idei 
témaválasztásunk így szól: Környezeti felelősség a jövőért. A 2008-as évet az 
UNESCO a Föld évének nevezte el. 1970-ben tartották meg először a Föld napját 
azzal a céllal, hogy a világ környezetvédői a Földért aggódó emberek lelkiisme-
retét felébresszék. 

Hayes és barátai létrehozták a Föld Napja Nemzetközi Hírközpontot, és havonta 
küldtek hírlevelet a világ minden országába, hogy sokféle akcióval ünnepeljék 
április 22-én a Föld napját a környezetbarát fenntartható társadalom közös vá-
gyával. 

Magyarország 1990 óta részt vesz a mozgalomban. Egyre többen érzik úgy, hogy 
tenniük kell valamit a Földért. A Föld az egyetlen tér, ahol élhetünk, és talán azt 
is megtanuljuk, hogyan legyünk szabadok. Gro Harlem Brundtland norvég orvos-
nő, környezetvédelmi politikus, az ENSz Környezetvédelmi és Fejlesztési Bizott-
ságának elnöke vezetésével ez a bizottság készítette elő 1987-ben Our Common 
Future (Közös Jövőnk) című jelentést, amely a környezetvédelem és a fejlődés 
világstratégiáját tartalmazta. Az 1980-as évek végére kialakult helyzetet globális-
ökológiai válságok sorozataként jellemezte. A világ környezeti helyzete azóta 
még tovább romlott. A mai világhelyzethez 850 millió éhező, krónikusan alul-
táplált és egymilliárd túlsúlyos ember tartozik. Napi 1 dollárból él 1,2 milliárd 
embertársunk. Ugyanennyi ember nem jut egészséges ivóvízhez, 2,4 milliárd-
nyian nem kapnak valós orvosi ellátást. A FAO szerint Közép-Afrikában és 
Közép-Ázsiában a legsúlyosabb a helyzet, ahol egyes országokban a lakosság 
50-70 százaléka alultáplált. Csak Kínában csökkent jelentősen a mélyszegény-
ségben élők száma. A jelzett problémák eredője, hogy túl sokan vagyunk, és túl 
sokat fogyasztunk. 

Az ökológiai fenntarthatatlanságot jelzi, hogy 1978–1979 óta léptük át az ökoló-
giai lábnyomot. Az ember ökológiai lábnyoma az a terület, ahol az ember, az 
ország, a város képes megtermelni fogyasztási cikkeit, ugyanakkor a természet 

—————— 
1 Dr. Beszteri Béla az MTA Jövőkutatási Bizottság tagja, az MTA VEAB Gazdaság-, 

Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottságának elnöke, a konferencia tudományos 
szervezője. 
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el tudja tüntetni, fel tudja dolgozni a szennyező anyagokat. Az Európa 2007 GDP 
és Ökológiai Lábnyom jelentésből kiderül, hogy csupán egy generációval ezelőtt 
Európa még ökológiai hitelezőnek számított, még kevesebb erőforrást használt 
fel, mint ami a rendelkezésére állt. Ma azonban jóval túllépi ökológiai kereteit. 
Csak 2,6-szor nagyobb bolygó tudná eltartani az emberiséget, ha mindenki úgy 
élne, mint az európaiak. Az unióban a világ népességének 7,7 százaléka lakik, és 
itt található a világ biokapacitásának 9,5 százaléka. Ehhez képest az EU felelős a
világ ökológiai lábnyomának 16 százalékáért. 

A környezetvédelem a természetes és mesterséges környezet megújítására és épen 
tartására irányuló tevékenység. Az emberiség jelenlegi életvitele hosszabb távon 
nem tartható fenn. A túlzott fogyasztás egyik következménye a globális felmele-
gedés, ami olyan súlyos, sürgető problémákat vet fel, amelyek megoldásán min-
denkinek munkálkodnia kell. 

Az MTA Veszprémi Területi Bizottság Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi 
Szakbizottsága, Komárom Város Önkormányzata és a Magyar Jogászegylet Ko-
márom-Esztergom Megyei Szervezete minden év áprilisában, a Komáromi Napok 
keretében tudományos konferenciát szervez valamely gazdasági, kulturális vagy 
tudományos problémakör megvitatására. 

Örömömre szolgál, hogy Komárom Város Önkormányzata Pro Urbe Komárom 
kitüntetésben részesítette az MTA Veszprém Területi Bizottságát a sok éve vég-
zett tudományos tevékenység elismeréseként a mai konferencia előestéjén. Ez az 
elismerés még további erőfeszítésre ösztönöz bennünket. 

A tanácskozás résztvevőit Zatykó János polgármester úr köszöntötte. A konferen-
ciát Mészáros Ernő akadémikus, az MTA VEAB elnöke nyitotta meg. A plenáris 
előadásokat (Papp Sándor, Ködmön István és Svéhlik Csaba) követően az összes 
jelenlévővel folytatott panel beszélgetés követte. 

Délután szekciókban folyt a munka. Az első szekció Tudáshálózatok és a környe-
zetvédelem témájában zajlott le. A szekciót Vizi László Tamás intézetigazgató 
(KJF) vezette. A második szekció a Környezetvédelem és a gazdaság összefüggé-
sét járta körül Szretykó György, a NYME docense elnökletével. A harmadik 
szekció Kiss Endre, az MTA doktora vezetésével vitatta meg a Fenntarthatóság 
és a környezeti tudatosság kérdéskörét. A negyedik szekcióban a Környezet-
védelem jogi és etikai aspektusai volt a téma, amit Somogyi Ferenc, a KJF főis-
kolai tanára irányított. Az ötödikben Bittner Péter, a Pannon Egyetem docense 
fogta át a szekció tanácskozását, irányította vitáját. A konferencia munkáját 
Beszteri Béla szakbizottsági elnök értékelte és jelezte a téma kapcsán a jövő
trendjét, hangsúlyozta az ebből fakadó tennivalókat. A tudományos összejövetel 
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Bicskey István, a Magyar Jogászegylet Komárom-Esztergom Megyei Egyesület 
elnökének zárszavával ért véget. 

Végezetül a résztvevők és az MTA VEAB szakbizottságának köszönetét fejezem 
ki a helyi szervezőmunkáért és a tanácskozás szereplőinek igényes ellátásáért 
Zatykó János polgármester úrnak és Rédli Margit kulturális és sajtóreferensnek és 
a többi helyi segítőnek. 

Beszteri Béla 
az MTA VEAB szakbizottsági elnöke 
a konferencia tudományos szervezője 
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I. RÉSZ 
A KÖRNYEZETVÉDELEM JOGI ÉS ETIKAI ASPEKTUSAI 

BOTOS GÁBOR2

A BÜNTETŐJOG FELADATA A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN 

Először is foglalkoznunk kell azzal, hogy mi a környezetszennyezés. A környe-
zetszennyezés olyan anyag vagy energia (pl. hő, zaj, sugárzás) környezetbe jutta-
tása, amely eddig ott nem vagy csak kisebb mennyiségben fordult elő; meg-
növekedett mennyiségben közvetett vagy közvetlen káros hatást fejt ki a környe-
zetre, a bioszférára és végső soron az emberre. Tágabb értelemben ide tartozik a 
környezetet, illetve az embert károsító vagy veszélyeztető minden jelenség vagy 
folyamat (környezetpusztítás, környezetrombolás). 

A KÖRNYEZETSZENNYEZÉS TÖRTÉNETE 

A vadászó-gyűjtögető társadalmak egyensúlyban éltek környezetükkel, megvaló-
sították a „bölcs használat” elvét. Alapvető változást hozott a kialakult mezőgaz-
daság, amely a közvetlen szükségleteket meghaladó felesleget állított elő. Meg-
jelentek a korai civilizációk, a munkáskéz iránti igény, és látszólag korlátlanul 
rendelkezésre álló élelem megindította a népesség szaporodását – a természetes 
életterek kárára való terjeszkedés, a természetes ökoszisztémák kizsarolása árán. 
A legújabb kutatások egyre több bizonyítékát tárják fel annak, hogy a Földön a 
magas fokra emelkedett, majd eltűnt civilizációk (Mezopotámia, Egyiptom, Maja 
Birodalom) hanyatlásának elsődleges oka a természetes erőforrások, főleg a ter-
mőtalaj kimerülése volt. Az emberiség viszonylag alacsony létszáma és korláto-
zott technológiai lehetőségei miatt azonban ezek a katasztrófák sokáig csak szűk
területen éreztették hatásukat. 

—————— 
2 Dr. Botos Gábor CSc., az állam- és jogtudomány kandidátusa, ny. egyetemi docens, 

Budapest. 
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A második áttörést az embert az értékrend középpontjába állító reneszánsz gon-
dolkodásmód, gyakorlati téren pedig a technikai lehetőségeket roppantul kiteljesítő
ipari forradalom hozta. Az Európában már elegendő életteret nem találó népesség-
felesleg a gyarmatosítások során az egész Földön elterjesztette a növekedéscentri-
kus, a természeti erőforrásokat korlátozások nélkül használó, fogyasztói szemléle-
tű európai kultúrát a többnyire vadászó-gyűjtögető gazdálkodású őshonos kultú-
rák kárára. A fogyasztói társadalom alapvető filozófiája nem a természeti javak 
„bölcs”, vagyis hosszú távon fenntartható használata, hanem azok minél gyor-
sabb, profitorientált kiaknázása; az emberi lét társadalmilag egyre jobban elfoga-
dott céljává az anyagi javak felhalmozása válik. 

E gazdasági modell velejárói – az urbanizáció, a fosszilis energiahordozókra ala-
pozott közlekedés és energiatermelés robbanásszerű növekedése, a tömegcikkeket 
előállító gyáripar térnyerése a kézművesség rovására stb. – hosszú időn át a fejlő-
dés (pozitív) ismérveinek számítottak. Csak a II. világháború utáni években kezd-
ték szélesebb körben is észrevenni a népességnövekedés és a környezet súlyosbo-
dó megterhelésének negatív hatásait – amilyenek a levegő és a vizek szennyezett-
ségének az emberi egészséget közvetlenül károsító szintre emelkedése, a nagy-
városok problémái (hulladékelhelyezés, közlekedési csőd), a peszticid- és veszé-
lyeshulladék-katasztrófák (a minamata-öböli higanyszennyezés), a sevesói dioxin-
katasztrófa, a bhopali gázmérgezés, a nukleáris szennyezés (reaktorbalesetek: 
Harrisburg 1979, Csernobil 1986). Az ember természetesen igyekszik e gondokat 
megoldani: egyre nagyobb teret nyer, majd önálló intézményrendszerré, gazdasá-
gi, politikai hatalommá növi ki magát a környezetvédelem, amely főleg technoló-
giai és jogi eszközökkel törekszik a konkrét, gyakorlati problémák megoldására. 
Erre az időre tehető a – gyakran politikai színezetű – környezetvédő mozgalmak 
megjelenése. 

A KÖRNYEZETSZENNYEZÉS FAJTÁI 

A szűkebb értelemben vett környezetszennyező ágenseket elsődlegesen aszerint 
csoportosítják, hogy a környezet mely elemében (levegő, víz, talaj) jelennek meg 
elsősorban, illetve fizikai-kémiai jellegük szerint. A legtöbb szennyező ágens nem 
korlátozódik a környezet egy-egy összetevőjére. 

Vannak csak lokális, rövid távú hatást kifejtő szennyezések, például a zaj. Mások, 
például a meddőhányók, csak kis területeket tesznek tönkre, de azt hosszú időre. 
A legveszélyesebbek a hosszú élettartamú és az egész Földön gyorsan elterjedő
szennyezések (radioaktív por, növényvédő szerek – pl. DDT). Ez utóbbiak – köz-
tük klórozott szénhidrogének, mérgező higanyvegyületek – a táplálékláncokba 
beépülve egyre jobban feldúsulnak. A feldúsulás mértéke elérheti láncszemenként 
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a százszorost is, így a tápláléklánc végén álló úgynevezett csúcsfogyasztók súlyos 
mérgezést szenvednek. A csúcsfogyasztó lehet az ember (a halat evő japánok 
higanymérgezése a „Minamata-kór”) vagy egy már egyébként is súlyosan veszé-
lyeztetett ragadozó faj (pl. a rétisas). 

A levegő szennyezettsége a nagyvárosokban a legszembetűnőbb; itt kelti a leg-
erősebb társadalmi ellenérzést is, minthogy itt közvetlenül észlelhető a szennye-
zett levegőnek az ember egészségére gyakorolt káros hatása (köhögés, könnyezés, 
a légúti betegségek gyakoriságának emelkedése). A gépjárművek kipufogógázai 
többféle szennyezőanyagot tartalmaznak, például szén-monoxidot, összetett szén-
hidrogéneket, nitrogén-oxidokat stb. A levegő szennyezettségéért nagymértékben 
felelős még a hagyományos (főleg magas kéntartalmú szénnél) fűtés, illetve a hő-
erőművek füstkibocsátása. 

A szennyezett levegőnek azonban időben és térben távolabbra nyúló hatásai is 
vannak. A szennyeződés a szelekkel könnyen átjut az országhatárokon – nem 
véletlen, hogy éppen ezen a téren szorgalmazták az első nemzetközi megállapodá-
sokat. Már az 1950-es években rádöbbentek, hogy a kísérleti nukleáris robbantá-
sokból származó radioaktív por az egész Földön szétterjed; a csernobili (Ukrajna) 
reaktorkatasztrófa után egy nappal Skandináviában már észlelték a háttérsugárzás 
növekedését. A legkevésbé felbecsülhető, de hosszú távon talán legnagyobb ve-
szélyt a levegőszennyeződésnek az éghajlatra gyakorolt hatása jelenti. A fosszilis 
tüzelőanyagok világszerte növekvő mértékű elégetésének hatására a légkör szén-
dioxid-tartalma 1900 óta folyamatosan, gyorsuló mértékben emelkedik. 

A szén-dioxid üvegházhatású gáz: a Nap sugárzását átengedi, a felmelegedett 
Föld hosszabb hullámhosszú hősugárzását viszont nem engedi ki a légkörből, így 
az energia egy része hő formájában „csapdába kerül”, s az alsó légkör hőmérsék-
lete emelkedik. Ez a sarki jégsapkák megolvadásához, az óceánok szintjének 
emelkedéséhez, a Föld nagy, tengerparti síkságainak – vagyis a legsűrűbben la-
kott vidékeknek – az elárasztásához vezethet. 

A Földet ózonréteg védi a Nap káros – például bőrrákot okozó – ultraibolya su-
gárzásától. Ez a réteg azonban – az aeroszolokból és hűtőgépekből, légkondicio-
nálókból kiszabaduló halogénezett szénhidrogének (freonok), valamint a rakéták 
és a szuperszonikus repülőgépek szennyező anyagainak hatására – egyre véko-
nyodik. 

Szintén klimatikus hatású a savas eső. A fosszilis energiahordozók elégetéséből
származó kén-dioxid és nitrogén-oxidok a légkör nedvességtartalmával kénes- és 
kénsavvá, illetve salétromos- vagy salétromsavvá egyesülnek. A savas csapadék 
erdőpusztuláshoz, a tavak élővilágának elszegényedéséhez, az épületek gyors 
korróziójához vezet, sőt az emberi egészségre is ártalmas. A levegőbe természetes 
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úton is jutnak szennyező anyagok, például erdőtüzek, sivatagi porviharok és fő-
ként vulkánkitörések alkalmával. 

Az élő vizek öntisztuló képességüknél fogva képesek a szerves szennyezőanyagok 
lebontására, ártalmatlanítására; kapacitásuk azonban véges. Ha a szerves anyag 
mennyisége meghaladja a vízben élő mikroorganizmusok lebontó kapacitását, a 
felesleges algák szaporodnak el (eutrofizáció); pusztulásuk után testük szerves 
anyagai tovább növelik a szervesanyag-terhelést. Végül a víz oxigénszegénnyé 
válik, ideális létfeltételeket kínálva az oxigén hiányában életképes anaerob szer-
vezeteknek, amelyek többek között rossz szagú, mérgező metánt és hidrogén-
szulfidot termelnek. 

Minthogy a felszíni vizek végeredményben a légkörből származnak, a levegőt
szennyező anyagok végül a vizekben is megjelennek (savas eső). A talajerózió 
miatt nagy tömegben a vizekbe kerülő talaj is káros, főleg, ha szerves-, műtrágya- 
és növényvédőszer-maradványokat is magával visz. Az erőművek hűtővizének 
hőszennyezése is felboríthatja a vízi életközösségek egyensúlyát. 

A talaj elszennyeződéséért elsősorban a hulladéklerakók a felelősek. A fogyasztói 
társadalom hihetetlen mennyiségű szilárd hulladékot termel, ezeket rendszerint 
lerakóhelyekre szállítják. Bár léteznek technológiák e lerakók esztétikusabb, ke-
vésbé környezetszennyező kialakítására, általában nem jut rájuk pénz: a – gyakran 
veszélyes – hulladékokból a talajba, talajvízbe mosódhatnak szennyezőanyagok, a 
lerakó csúfítja a tájat, és mindenképpen értékes zöldterület helyét foglalja el. Az 
erdőpusztítás és a helytelen talajművelési technológiák miatt világszerte súlyos 
problémát jelent a termőtalajok lehordódása, vagyis a talajerózió, főleg a hegy-
vidékeken. Az eltűnő termőtalaj biogén képződmény, újraképződéséhez gyakran 
évszázadok sem elegendők. Ugyancsak termőterület-veszteséget jelent, ezért ide 
sorolható az egyre fokozódó beépítés: az értékes termőtalaj autópályák, bevá-
sárlóközpontok, ipartelepek alatt tűnik el. 

A környezet pusztulása, szennyeződése tehát az élet minden területén jelen van; 
legfeljebb még nem mindenütt észlelhető közvetlenül a hatása. A megoldás kulcsa 
– megfelelő technológiák formájában – sok esetben az ember kezében van. Gya-
kori azonban, hogy mégsem él vele: a környezetbarát megoldás „gazdaságtalan-
nak” minősül, minthogy a gazdaságossági számításokban nem kapnak helyet a 
környezet- és egészségkárosodás gyakran csak hosszabb távon jelentkező, pénz-
ben nehezen kifejezhető költségei. Ez az ellentmondás csak szemléletváltással 
oldható fel: a politikai-gazdasági döntéshozók körében teret kell nyernie annak a 
szemléletnek, amely a gazdasági haszon mellett legalább azonos súlyú tényező-
ként veszi figyelembe a környezet épségét is. Súlyosabb a helyzet azon szennye-
zések esetében, amelyeknek kiküszöbölésére még nincs megfelelő műszaki meg-
oldás: itt részben az intenzív kutatás hozhat eredményt, de ugyancsak fontolóra 
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kell venni az adott tevékenység (pl. atomerőművek) teljes leállítását, más módon 
való pótlását (pl. energiatakarékosság). 

Ezután foglalkoznunk kell azzal, hogy mi a környezetvédelem. A környezetvéde-
lem olyan céltudatos, szervezett, emberi (társadalmi) tevékenység, amelynek célja 
az ember ipari, mezőgazdasági, bányászati és egyéb tevékenységéből származó 
káros következmények kiküszöbölése és megelőzése az élővilág és az ember lét-
feltételeit biztosító természetes környezet fennmaradásának érdekében. 

A környezetvédelem alapvetően emberközpontú fogalom: az embert közvetlenül 
érintő, főleg élettelen környezetre (víz, levegő, épített környezet) összpontosít, 
ezért alapvetően hibás a földi bioszféra egészének megóvását célzó, élővilág-
centrikus természetvédelem szinonimájaként használni. A kettő természetesen 
ezernyi szállal összefügg, nem választható el egymástól: az élővilág létfeltétele a 
megfelelő természetes környezet, az embernek viszont létfeltétele a működő bio-
szféra. Az élet fennmaradásának elsődleges, alapvető szükségletei – táplálék, víz, 
levegő, hőforrás – évezredek óta az emberiség rendelkezésére állnak. A XIX. 
század óta azonban a robbanásszerűen növekvő népesség, valamint a fogyasztói 
társadalmaknak az alapvető szükségleteken túlmenőn luxusigényei és rekreációs 
terület iránti igénye súlyosan megterhelik az egész Föld természetes erőforrásait. 
Bölcs használat, gondos kezelés szavatolhatja csupán a vad- és halállományok, 
erdők, mezőségek és egyéb életterek fennmaradását. Erre azonban csak az 1960-as 
évek óta mind erősebben jelentkező környezeti válság döbbentette rá az emberi-
séget. 

A KÖRNYEZETVÉDELEM TÖRTÉNETE 

Már a legkorábbi civilizációk emberei felismerték, hogy saját jól felfogott érde-
kükben védeniük kell természeti környezetüket. Az ősi társadalmakban vallási 
rítusok, tabuk gondoskodtak bizonyos állatfajok, erdők, hegyek, vizek védelmé-
ről. A Bibliában számtalan utalás található a föld, a víz és más erőforrások hasz-
nálatát szabályozó intézkedésekre. Sok földművelő nép, például a föníciaiak és az 
inkák teraszokat építettek, hogy az öntözővíz jobban hasznosuljon. Az ipari forra-
dalom előtti időkben azonban a természeti erőforrások kimeríthetetlennek látszot-
tak. A valóban nagyszabású környezet-átalakítás az ipari forradalommal, illetve 
az Európán kívüli földrészek gyarmatosításával kezdődött. Az erdők, a szűzföldek 
és az őshonos állatvilág drámai pusztulása láttán születtek meg az első, mai 
szemmel nézve természetvédelmi intézkedések (erdővédelmi törvények Angliá-
ban és Németországban, az első nemzeti park Észak-Amerikában). A II. világ-
háború utáni években figyeltek fel széles körben a népességnövekedésnek és 
a környezet súlyosbodó megterhelésének a negatív hatásaira, és kiderült, hogy a 
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kísérleti atomrobbanásokból származó radioaktív szennyezés az egész Földön 
szétterjed. Nyilvánvalóvá lett, hogy e gondok megoldásához összehangolt intéz-
kedésekre van szükség: egyre nagyobb teret kapott, majd a környezetvédelmi 
minisztériumok vagy hasonló szervek megalakulásával önálló intézményrendszer-
hez jutott, gazdasági, politikai hatalommá nőtt a környezetvédelem. 

NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEK 

Az 1970-es évekre a környezeti problémák túlléptek az országhatárokon. Az óceá-
nok szennyeződését egyetlen ország sem tudja egymagában megakadályozni; a 
peszticidek és más veszélyes kemikáliák, a radioaktív por a vizekkel, légáramla-
tokkal az egész Földön terjednek, keletkezési helyüktől függetlenül mindenhol 
veszélyt jelentenek. Megélénkült a nemzetközi környezetvédelmi tevékenység: 
világméretű kutatási programok indultak a környezet állapotának feltárására, a 
változások nyomon követésére, így az UNESCO égisze alatt a Nemzetközi Bioló-
giai Program, az Ember és a Bioszféra. Új szervezetek születnek, így az ENSZ-
szervek környezetvédelmi munkáját összehangoló ENSZ Környezetvédelmi Prog-
ramja, vagy a Környezet és Fejlődés Világbizottsága. Tényfeltáró, helyzetelemző
dokumentumokat adnak ki, ezek közül legismertebbek a nemzetközi szakembe-
rekből 1968-ban alakult Római Klub jelentései, az ENSZ Természeti Világchartá-
ja, a WCED által készített Közös jövőnk vagy Brundtland-jelentés (1988). A ku-
tatások eredményeire alapozva egyezményeket, konvenciókat javasolnak és írnak 
alá, ilyenek a ramsari egyezmény (1971), a vizes területek védelméről; a washing-
toni egyezmény (1973) a veszélyeztetett állat- és növényfajok kereskedelméről; a 
genfi egyezmény (1984) a kén-dioxid-kibocsátás 30%-os csökkentéséről. 

A környezetvédelmi problémák széles körű ismertetésére, az együttműködés 
lehetőségeinek feltárására nemzetközi értekezleteket rendeznek. A szakterület 
első világkonferenciáját Ember és Környezet címen az ENSZ rendezte (Stock-
holm 1972). Ezt követték a veszélyes hulladékokkal (Bázel 1985), a savas esők-
kel (Párizs 1985), a fákkal és az erdőkkel (Párizs 1986), az ózonpajzs védelmével 
(Montreal 1987), az éghajlattal (Toronto 1988) foglalkozó értekezletek. A stock-
holmi konferencia 20. évfordulóján rendezték a Környezet és Fejlődés Értekezle-
tét (UNICED), más néven a riói csúcsot, vagy Föld-csúcsot a brazíliai Rio de 
Janeiróban (1992. június 3–14.). Ez a tanácskozás a globális gazdasági fejlődés 
és környezetvédelem összeegyeztetésével foglalkozott. A riói csúcs a Föld veze-
tőinek eddigi legnagyobb találkozója volt: 178 ország képviselői, köztük 117 
államfő vett részt rajta. Megállapodások és más dokumentumok aláírásával a 
Föld országainak többsége névlegesen elkötelezte magát amellett, hogy a gazda-
sági fejlődést a környezetet és a meg nem újuló erőforrásokat kímélő módon 
fogja megvalósítani. 
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A riói csúcs legfontosabb megállapodásait tartalmazó dokumentumok a követke-
zők: a biodiverzitási egyezmény aláírásával az államok kötelezettséget vállaltak 
állat- és növényfajaik összeírására és a veszélyeztetett fajok védelmére. A Keret-
egyezmény a Globális Felmelegedésről és Éghajlatváltozásról kötelező érvényű
megállapodás a széndioxid-, metán- és más üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentéséről; bár nem sikerült kötelezően előírni a csökkentés mértékét. A Riói 
Nyilatkozat a Környezet és Fejlesztésről nem kötelező érvénnyel megfogalmazza 
a környezetkímélő fejlődés 27 alapelvét. Az Agenda 21 vázolja a környezet meg-
tisztításának XXI. századi globális stratégiáit, és ösztönzi a környezetkímélő fej-
lődést. Az Erdőkről Szóló Nyilatkozat célja a Föld rohamosan fogyó trópusi erde-
inek védelme: javasolja, hogy az egyes országok kövessék nyomon, milyen hatást 
gyakorol a fejlődés az erdei erőforrásaikra, és tegyenek intézkedéseket az erdő-
károsítás megelőzésére. 

A riói csúcson súlyos akadályt jelentett a gazdag északi ipari államok (Nyugat-
Európa és Észak-Amerika) és a szegényebb déli harmadik világbeli államok (Af-
rika, Latin-Amerika, Közép-Kelet és némely ázsiai országok) ellentéte. A déli 
országok vonakodnak elfogadni az északiak által rájuk kényszertett, gazdasági 
fejlődésüket korlátozó környezetvédelmi szigorításokat, hacsak nem kapnak még 
több segélyt, mely – érvelésük szerint – segítene a környezetkímélőbb fejlődés 
megvalósításában. A sok egyezmény ellenére a mai napig hiányzik egy olyan, 
nemzetközi hatáskörű és mindenki által elfogadott szervezet, amely ezeknek a 
betartását ellenőrizné és adott esetben szankcionálhatna. A nemzetközi kapcsola-
tok jelenlegi rendszerében gyakorlatilag minden ország csak saját határain belül 
rendelkezhet. 

KÖRNYEZETVÉDELMI JOG 

A környezeti problémák mindig érdekütközésekkel járnak; a környezeti károk 
elhárítása nagy erőfeszítéseket, anyagi terhet jelent – kinek kell ezt magára vállal-
nia? A környezeti problémák általánossá válásával a korábbi esetleges szabályo-
zás egységes jogrendszerré épült, amely – a környezeti problémák „határokat nem 
ismerő” természetének megfelelően – egyre inkább nemzetközivé válik. 

Magyarországon az első környezetvédelmi törvény 1976-ban, a jelenleg is érvé-
nyes 1995-ben jelent meg. Ez a törvény megfelel az Európa Tanács által kidolgo-
zott modell alapelveinek, úgymint az elővigyázatosság, helyettesítés, a biológiai 
sokféleség védelme, a természeti erőforrások pusztításának tilalma, a „szennyező
fizet” elve, a társadalom információhoz való joga és a társadalmi részvétel elve. 
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KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNOLÓGIA 

A konkrét, helyi problémák megoldása, a szennyezések eltávolítása vagy – jobb 
esetben – megelőzése elsősorban technológiai úton történik. Ezek a technológiák 
ma már annyira tömegesek és szerteágazók, hogy új iparággá szerveződnek. A kör-
nyezetvédelmi ipar körébe tartoznak a szennyvíztisztítók, a kéntelenítők, füstgáz-
leválasztók, gépjármű-katalizátorok, a rekultivációs munkák, a hulladékkezelési, 
veszélyeshulladék-ártalmatlanítási eljárások, a szelektív hulladékgyűjtés és -újra-
hasznosítás, a hulladékégetők; a szelektív növényvédő szerek, a „környezetbarát” 
háztartási vegyszerek, a megújuló forrásokra alapuló energiatermelés, az energia- 
és anyagtakarékos gyártási technológiák. 

Most pedig térjünk rá a büntetőjogi szabályozásra. A Tv. 280. §-a: 

(1) aki a földet, a levegőt, a vizet, az élővilágot, valamint azok összetevőit jelen-
tős mértékű szennyezéssel vagy más módon 

a) veszélyezteti, 
b) olyan mértékben károsítja, hogy annak természetes vagy korábbi állapota 

csak beavatkozással állítható helyre, 
c) olyan mértékben károsítja, hogy annak természetes vagy korábbi állapota 

nem állítható helyre, 
d) bűntettet követ el, és az a) pontban meghatározott esetben három évig, a 

b) pontban meghatározott esetben öt évig, a c) pontban meghatározott 
esetben két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Aki személyes használatra szolgáló mennyiséget meghaladó, ózonréteget 
károsító anyagot vagy ilyen anyagot tartalmazó terméket az ország területére 
behoz, onnan kivisz, vagy azt forgalomba hozza, bűntettet követ el, és három 
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(3) Aki a környezetkárosítást gondatlanságból követi el, vétség miatt az (1) be-
kezdés a) pontja, illetve a (2) bekezdés esetén egy évig terjedő szabadság-
vesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel, az (1) bekezdés b)
pontja esetén két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával 
vagy pénzbüntetéssel, c) pontja esetén három évig terjedő szabadságvesztés-
sel büntetendő.

(4) Az (1) bekezdés a) pontja, valamint a (3) bekezdés első és második fordulata 
esetén az elkövető nem büntethető, az (1) bekezdés b) pontja esetén pedig 
büntetése korlátlanul enyhíthető, ha az első fokú ítélet meghozataláig a cse-
lekménye által bekövetkezett veszélyt, illetve környezetkárosodást megszün-
teti, a károsodott környezetet helyreállítja. 
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(5) E § alkalmazásában szennyezés: a föld, a levegő, a víz, az élővilág, valamint 
azok összetevői jogszabályban vagy hatósági határozatban megállapított ki-
bocsátási határértéket meghaladó terhelése. 

A KÖRNYEZETVÉDELEM TÍZPARANCSOLATA 

Összesítve tehát, a környezetvédelem tízparancsolata a következőkben foglalható 
össze: 

 1. A környezetvédelem és annak feladatköre fontosságának hangsúlyozása. 
 2. Az emberek figyelmének felhívása a környezetszennyezés romboló hatására. 
 3. A környezetszennyezés megakadályozása és a környezet védelme jogi eszkö-

zökkel. 
 4. Milyen hatóságok létesítése válik ezáltal szükségessé? 
 5. A büntetőjog ide vonatkozó szabályozásának ismételt felülvizsgálata, a meg-

lévő jogszabályok hatékonyságának elősegítése, újak alkotása. 
 6. A szakhatóságok alkalmazottainak permanens továbbképzése. 
 7. Morális felelősségtudat kialakítása. 
 8. Újabb szakértői testületek létrehozása. 
 9. Megfelelő szakértelemmel rendelkező nyomozóhatóságok és igazságügyi szer-

vek kialakítása. 
10. A generális és speciális prevenció maradéktalan érvényesítése. 

Befejezésként mindannyiunknak tisztában kell lennünk azzal, hogy a természet a 
maga adottságaival és a benne lévő kincsekkel tette lehetővé az emberi kultúra és 
civilizáció kialakulását, ezért mindannyiunk érdeke és kötelessége annak védel-
me, mindennemű károsító tevékenységgel szemben. 
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DARAI LAJOS3

A LÉTHARC ÉS ÉLETÜNK VÉDELME 

Nemcsak az emberiség szaporodik határtanul egyelőre, de az ember ökoló-
giai lábnyoma is egyre nagyobb lett. Pedig minden globális gondunkra kita-
láltuk már a megoldást, illetve alkalmasak vagyunk azt megtalálni. Csak-
hogy azok nem érvényesülhetnek, mert bevezetésük elé akadály gördít a 
pénzhatalom, a létharc nevében versenyzők luxusa uralkodik rajtunk. Ám ha 
az egységes szerkezetű világot pontosabban felidézzük a részecskéktől az ér-
telmes lényekig, minden az együttműködésre, a kiegészítődésre mutat, azaz 
egyáltalán nem a hegeli ellentmondás mozgatja a világot. Ideje lenne sokkal 
komolyabban venni magunkat, a saját emberi valóságos természetünket, és 
azt érvényesíteni az embertelenség helyett. 

I. A LÉTHARC CÁFOLATA 

Többgyökerű emberiség 

Mialatt a bölcselet – az emberi gondolkozás elvont formája – története során 
számtalanszor megkísérelte megfogalmazni az emberi lét és természet, élet és 
cselekvés általános rendszerét, egységes feltételeit és következményeit, addig az 
emberiség őstörténetének kutatásában két alapvető szemlélet vált uralkodóvá. 
Egyik szerint az ember a Föld több helyén párhuzamosan alakult az előemberből
a mai modern emberré, a másik – talán a bibliai hagyományokat követendő – az 
emberiséghez egyetlen ősanyát és ősapát rendel, azaz valamennyi párhuzamos 
emberi települési láncot vakvágánynak tekint, csupán egyetlenegyből vezeti le a 
mai modern embert. A régészeti leletek alapján azonban a többgyökerű emberiség 
látszik valószínűnek.4

—————— 
3 Dr. Darai Lajos, a filozófiatudomány kandidátusa, kutatóprofesszor, a Kodolányi János 

Főiskola főiskolai tanára, Székesfehérvár. 
4 Ezért is meglepő a felfedezés, amibe botlottunk, hogy a mai modern genetikai vizsgálatok 

eredményét az egy gyökerű modell alátámasztására használják. Habár sem a régészeti, 
sem a genetikai eredmények önmagukban nem állnak meg, számos alkalmazott genetikai 
tényező egységei önkényesnek tekinthetők. Legfőképp ilyen az időskála, az időkeret, 
amibe elhelyezik az eredmények értelmezését. Lásd: Semino (2000), Sykes (1995). 
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Jobbnak látjuk hát a többgyökerű emberiségből kiindulni, nem korlátozva ma-
gunkat az egyetlen elképzelt származási fára, mert így a régészeti eredmények a 
lehető leghelyesebb időrendbe elhelyezhetők, a genetikai eredményekkel össze-
vethetők, az egész adatmennyiség egyöntetűen, egyben értelmezhető.5 Egyúttal az 
emberiség egységes eredete sokkal régebbről, mélyebbről indítható, felszínes elté-
rései a hosszú időből, a változó környezetből magyarázva. Az e keretben élt em-
berek máig ható jelentőségű műveltségi folytonossága nem pusztán egymásutáni-
ságot jelent, hanem kiterjedést, emberi hatókörbővülést a hegylábi területtől a
dombvidékig, s végül a síkvidékig. A régieknek a ma is élő szemléleti módja pe-
dig élesen megvilágítja, hogy a mai modern ember világában általános szemléleti 
módnak tekintett nem olyan általános az emberiség egészét véve alapul. 

A ma elérhető gazdag ismeretanyag a múltról félmillió éves folyamatos emberi 
életet mutat, ami nem pusztán előtörténet, hanem valóságos emberi őstörténet; 
nem emberré válás, hanem a ma is élő modern ember alkalmazkodó műveltségei-
nek sorozata. A hosszú ideig tartó és magas szintű előzmények tagadják – az ed-
dig is bizonyítatlan – állítást, hogy az emberiség egy központból fejlődött volna 
ki, s hogy egy újkőkori forradalom hozta volna létre vívmányainkat. A félmillió, 
illetve több százezer éves általunk jobban vizsgált folyamatos európai emberi élet, 
alkalmazkodás a körülményekhez mindig korszerű és később is érvényes és hasz-
nos eredményekhez vezetett. És már az őskorban is feltűnő a Kárpát-medence 
emberének újító szerepe. 

Módszertani kiindulásunk az, hogy emberi szempontból a régmúlt nem üres, ha-
nem teljes. Bár korábban inkább az ember szellemi teljesítménye nagyobb, s az 
újabb időkben a logikai-technikai jellegű. Az ember korai eredményeit azonban 
többnyire ma is használjuk, mert bármelyik régebbi eljárás azonos értékű a ma 
fejlettnek tartottal. Vagyis a hasonló feladatot ma sem oldjuk meg jobban, kivá-
lóbban, mint annakidején. 

Az európai emberi műveltségek szakaszait a földtörténeti korszakok keretébe 
beágyazva foglalhatjuk össze a leghitelesebben. Ennek során a Kaukázus ázsiai 
oldalán történteket Európának tekinthetjük, hiszen az emberi műveltségek szoro-
san kölcsönható jelenségei ezek. Emberi műveltségek a günz időszakban, a jelen 
előtt 660–500 évezrede, melynek hidegcsúcsa 550 ezer éve volt, és azt követő
jégkorszakok idején Európában a Dordogne vidékén, a Pó vízgyűjtőjében és kör-

—————— 
5 Ha azonban a modern emberiség kialakulása csupán egyetlen helyen maradt fenn, a 

többi helyen kipusztult, akkor az egyetlen gyökér e vizsgálati mód alapján is kibukik, 
ellenben ha mégis több, párhuzamos modern emberré válásról van szó, a másik modell 
azt eleve kizárja, ahhoz onnan eljutni nem lehet. 



A LÉTHARC ÉS ÉLETÜNK VÉDELME 

25 

nyezetében, a Kárpát-medencében és környezetében, a német síkság déli pere-
mén, majd az Alpok vidékén, valamint korábbi időszakokban az angol szigeteken 
mutathatók ki. Azt megelőzően is vannak a jelenig nem felérő előemberi nyomok, 
mint az 1,6 millió éves, a bieber jégkorszak kezdetéről való kaukázusi Homo 
ergatras. 

Fontos változás, hogy a legújabb eljárásokkal pontosított időrendben a mindel 
jégkorszak nem a hagyományos 750–450 évezreddel ezelőtti időre tevődött, 
hanem jelen előtt 476–270 évezredre (hidegcsúcsa 270 évezrede), ahol már a 
450–230 évezreddel ezelőtti Vértesszőlős és Buda műveltsége, a Homo erectus-
nak mondott ember acheuli pattintott kavics szerszámokkal jól ismert. Ugyancsak 
jelentőségteljes összefüggést mutat, hogy a 300 ezer éves Saint Acheul-i leletek 
mind a kaukázusi, mind a pekingi térségből is, azaz irdatlan nagy távolságban és 
egyszerre ugyanolyan minőségben kerültek elő. És a mindel végi, riss kezdeti 
budai, illetve Vértesszőlős III. már 1400 cm3-es koponyát mutat, ismerjük láb-
nyomát és szerszámai finom kidolgozással rendelkeznek. 

Ezért a Homo sapiens neanderthalisnak hívott, hideg égövhöz alkalmazkodott 
embert a jelen előtt 250 ezer és 25 ezer év közé kell tennünk. Ez az ember és mű-
veltsége tehát két jégkorszakot is átélt, azaz túlélt, a j. e. 230–145 évezredig (a 
hagyományos felfogás szerint j. e. 375–275 ezer között) tartó riss jégkorszakot 
150 évezrede volt hidegcsúccsal, és a j. e. 115–18 évezredig tartó würm jégkor-
szakot. A j. e. 230. évezrede élt Vértesszőlős IV. és az id. budai elnevezése tehát 
már helytelenül maradt Homo erectus, míg a j. e. 150 ezer éve a közép- és dél-
nyugat-európai moustieri műveltség szintén őhozzá köthető. Láthatjuk még, hogy 
a j. e. 130–50 évezredben a Bükk-hegységi, Subalyuk moustieri műveltség ho-
gyan alakul át azzá, illetve jelenik meg közel hozzá Istállóskő aurignaci művelt-
sége, s ő maga folytatódik a hasonló, azaz ugyancsak aurignaci Szeletában. 

Nem szabad hagyni, elsikkadni azt a jelentős teljesítményt, amit a würm két leg-
mélyebb lehűlésének a kivédése jelentett, mert ezek is máig kiható jelentőséggel 
bírnak. Ugyanis mivel a j. e. kb. 130 évezrede, a riss végén, a würm előtt inter-
glaciális volt, azaz meleg időjárás, a würm elején megjelenő hidegövi alkatú em-
ber, és nemcsak Európában, hanem Kínában is, egy még korábbi hideghez, jég-
korszakhoz alkalmazkodást jelent, azaz a modern ember megjelenése így tolódik 
egyre korábbra. S nemcsak a riss 150 ezer éve volt hidegcsúcsáról van szó, hanem 
bizony a 270 ezer évvel ezelőtti mindel beli hidegcsúcsról is, aminek túlélését 
szintén egy feltűnően nagy agytérfogatú embernek köszönhetjük. Azaz az erőfe-
szítések, a szellemi alkalmazkodás meglendíti az embert, és új műveltségi eleme-
ket, eszközöket és testi jegyeket is eredményez, amint majd a két würm beli al-
kalmazkodás is, aminek során 60 évezrede a dombvidéki műveltségű, 20 évezrede 
pedig a síkvidéki terjedt el Európa-szerte. 
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Mellérendelés és alárendelés 

Az emberi műveltségek vizsgálatakor nem mellőzhetjük az emberi társadalom 
különféle fölépítettségének az elemzését. A ma ismert általános társadalmi fölépí-
tettség szigorú, helyenként szinte áthághatatlan hierarchiát, azaz alárendeltséget 
jelent, miközben az emberi jogok széles skálájáról folyik a propaganda és a nép-
fölség elvének szónoklata. Másutt, vagy az emberiség őstörténeti időszakában az 
emberi együttműködést jelző mellérendelő szellem látszik. 

A két elv egymással szöges ellentétben lévő társadalmi felfogás tükre. A társadal-
mi hierarchia alárendelő, a demokrácia mellérendelő szemlélet terméke. A kettő
egyazon társadalomban egymás mellett egyidejűleg is megjelenhet, jóllehet a két 
felfogás végső soron összeférhetetlen.6

Az embercsoportok, az egész emberi társadalom ugyan egyedekből áll, de az 
egyedek egymáshoz való viszonya azok szoros együttműködését, összetartozását 
feltételezi. Az emberi viszonyok alapvetően két szélsőséges alakzattal jellemezhe-
tők. Az egyikben az egyedek elvileg és gyakorlatilag egyenértékűek, egymás mel-
lé rendeltek, azaz viszonyuk olyan, hogy akár szerepkörük, akár a társadalmi egy-
ségben betöltött feladatkörük felcserélhető. Ez a mellérendelő viszony. Ennek 
ellentétes szélsősége az, amikor az emberek szerepkörüket, feladatkörüket, kap-
csolataikat tekintve egy magasabbrendű emberi csoportnak, egyénnek, rétegnek 
vannak alárendelve. Ezt fejezi ki például a hierarchia, azaz szent rend. 

Mellérendelő jellegű emberi csoportok tevékenységében általában az egyenérté-
kűség a meghatározó, de ez nem zárja ki, hogy a csoportnak szellemi, vagy fel-
adatköri vezetője legyen, azaz a csoport a tevékenysége során alárendelő jellegű
viszonyoknak is megfeleljen. Az így élre kerülő vezető azonban csakis a feladat-
hoz választódik ki, nincs állandó jogosítványa, és az alárendelő jellegű feladatkör 
végeztével általában vezetői, vezéri szerepköre is megszűnik. 

Az alárendelő csoportnak azonban állandó vezetője van, akinek főnöki, parancs-
noki a jogköre. Szélsőséges megnyilvánulása a kinevezett parancsnok a katonai 
jellegű szervezetekben. 

A kétféle társadalmi csoport jelleghez alapvetően kétféle szemléleti módszer tar-
tozik. Az alárendelő jellegű csoport alárendelő szemléleti mód alapján, a mellé-
rendelő meg ezzel ellentétben, a mellérendelő elv alapján működik. Mindkét szem-
léleti módhoz rendelhetünk egy-egy bölcseleti rendszert. Az alárendelő szemléleti 

—————— 
6 Cser (2000), pp. 44–47, Darai (2005), Darai (2007–2008). 
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mód megfelel a metafizikus, a mellérendelő szemléleti mód meg a dialektikus 
bölcseleti módszernek – jóllehet, a szemléleti mód nem azonos a módszerrel, 
hanem azt még tovább finomítja. A dialektika alkalmazható mind alárendelő,
mind pedig mellérendelő módon. Az alárendelő mód Hegel bölcseletében megha-
tározó volt, és ennek a következménye az, hogy a fejlődési spirált kijelentették. 
Ennek értelmében az egyik jelenség szigorúan a másikra telepszik, és a mennyi-
ségi változások minőségi változásokba torkollanak, amit aztán a történelmi mate-
rializmus forradalomként jelenített meg. Az egymást követő társadalmi rendeket 
ezért fejlődési sorba rendezték, és azokhoz értéket ragasztottak. A korábbi az 
elmaradottabb, a következő pedig a haladóbb, a fejlettebb lett. A felfogás azonban 
alapvetően hibás. 

A kétféle szemléleti mód köréhez tartozik a tudat-elvűség és anyag-elvűség kér-
dése. Az egész kérdéskör attól lett ‘perdöntő’ jelentőségű, hogy a kettő szembeál-
lítását az alárendelő szemléleti mód teremtette meg. Ugyanis ez a szemlélet a két 
alapelvet egymástól elválasztja, és késhegyig menő vitákat gerjeszt arról, hogy 
melyik volt előbb? Melyik az eredendő, és melyik a származék? Melyik az örök-
től fogva létező, és melyik a teremtett? Melyik az értékes, vagy melyik az értékte-
len? A kérdést máig sem lehetett eldönteni. Merthogy alapvetően a kérdésföltevés 
a hibás. 

A mellérendelő szemléleti módban az a kérdés, hogy melyik az elsődleges, föl 
sem merül, mert elfogadható, hogy a két jelenség ugyanannak a valóságnak két 
oldala és egymástól elválaszthatatlanok, összetartoznak. A kvantummechanika ezt 
az elvet már meglehetősen régen kimutatta, amikor az anyag részecske- és hul-
lámtermészetét (ami képletesen megfelel az anyagnak, illetve a tudatnak) elvá-
laszthatatlannak, összetartozónak fogta fel és kezelte. 

Társadalmi szinten mellérendelőnek véljük az ősi magyar szemléletet, amely a 
népi műveltség számos alkotásán ma is átsüt. Mellérendelő társadalmat alkotnak 
Ausztrália bennszülöttei, de Eurázsia keleti területeinek hitvilága is eredetileg 
mellérendelő szemléletű társadalmat jelez, amelyeket együttesen az alábbiakkal 
jellemezhetjük: 

1. Lélekhit. Az embert a vele együtt létező lélek határozza meg, az emberi lénye-
get valójában a lelke jelenti. Az emberi élet sem rendelkezik határozott céllal, 
csupán azzal, hogy a lelke ettől a világtól majd megszabaduljon. A magyar 
műveltségben ez nem emelkedik bölcseleti szintre, megmaradt a keresztény-
ség árnyékában a jóra törekvés mozgató erejeként. 

2. Teremtéslegendák hiánya. Ez a mellérendelő szemlélet logikus következmé-
nye. Néprajzosok keserves próbálkozásai sem vezettek eredményre abban, 
hogy magyar teremtéslegendát fölfedezzenek. Az Árpád család legendái sem 
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valódi teremtéslegendák. Azokon a későbbi judeo-keresztény felfogás süt át, 
hiszen azokat már a keresztény papság fogalmazta meg, rögzítette írásban. 
A keleti filozófia sem él a teremtés gondolatával, a lélek ugyanis örök, nem 
pedig egy teremtett valami. 

3. Néven nevezett istenek hiánya. Ugyan a mai keleti hitvilágban – hinduizmus, 
dzsainizmus, buddhizmus, sintoizmus – az alárendelés jelképei, következés-
képpen megszemélyesítettek is jelen vannak, de mégis, ezek alapvetően ma is 
a lélekhitet jelentik. Néven nevezett istenek hiánya egyben a személyek meg-
nevezésének a hiányát is jelenti. Ezért a mesében csak királylány, csak kon-
dásfiú szerepel, akiknek nincs nevük. A néven nevezett istenségek egyenesen 
vezetnek az alárendelő szemléletben oda, hogy az egyén magát az istenségétől
eredezteti, ezért annak nevét is a nevében viseli. 

4. Ragadozó állatok hiánya a népi művészetben. Mind a magyar, mind a keleti 
népi művészet elsősorban növényi motívumokat ábrázol, avagy csendes táj-
képet, ahol a madár, a lélek jelképe az állati szereplő. Ragadozó állatok vallá-
si megjelenítése későbbi, immár határozottan alárendelő hatások eredménye. 
Ez a keleti vallásokban már kimutatható, de a megjelenésük az eredeti hitvi-
lágra való rárakódásként értelmezhető, későbbi folyamat. A magyar művelt-
ségbe csupán nyomokban kerültek be ezek a jelképek. 

5. Az állatövi kozmikus elemek hiánya. Mind a magyar, mind pedig a távol keleti 
műveltségek az északi félteke magasabb régióiban helyezkednek el, ezért az 
éves időjárási és fényváltozások meghatározóak. A kozmikus szemléletben 
ezért nem az állatöv a jelentős, hanem a napfény változásai. Az állatövi ele-
mek bölcseleti hiánya az égi parancs hiányát jelenti. A távol-keleti művelt-
ségek bölcseletében manapság már megtalálható néhány ragadozó állat is, de 
a Jupiter ciklus (12 év) értelmezésében nem a ragadozó állatok a meghatáro-
zóak. Mindezek a magyar csillagszemléletből hiányoznak. Ugyancsak hiá-
nyoznak az ausztrál bennszülöttek szemléletéből is. 

Az alárendelő szemléletű társadalmat mindezek hiánya mellett kétségtelenül fel-
ismerhetjük az alább jegyek alapján: 

1. Néven nevezett istenhit. Az istenség – vagy istenségek – az ember felett álló 
szellemi lények, és az emberi együttműködés, együttélés szabályait ők hatá-
rozzák meg. 

2. Tételes vallás és papi szervezet. Az istenhit alapján az istenek és az emberek 
között közvetítő társadalmi rétegek tolmácsolják az istenség parancsait, elvá-
rásait, a társadalom együttélési – és alárendeltségi – szabályait. A hitvilág 
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szervezett társadalmi csoportjai, az uralkodók és a nép közé ékelődött papság, 
a hitvilágot megtestesítő vallást tételes formában tolmácsolják. 

3. Teremtéslegendák. Az istenvilághoz szervesen tartozik a teremtéslegenda, 
amelyben az istenséget képviselő, annak akaratát végrehajtó uralkodók isteni 
származása is általában annak szerves részét alkotja. 

4. Égi világ a földi világ tükre. A földi élet parancsai égi eredetűek. Az égi vilá-
got általában a csillagvilág testesíti meg, és a földi események az égi esemé-
nyek tükre lévén, az égi eseményekből a földiek származtathatók. 

5. Király, vagy király jogú született vezér. Az isteni parancsok érvényesítője a 
közösség fejeként tisztelt, isteni származásúnak elfogadott király. A király 
az istenek kegyelméből és azok parancsai szerint uralkodik az alárendeltjei 
felett. 

6. Ragadozó állatok – oroszlán, párduc, sasok – ábrázolása a képi művészetben.
Az isteni parancsok megszegőivel szemben érvényesítendő elrettentő bünte-
tést a ragadozó állatok jelenítik meg. Az oroszlán és a sas-félék az uralkodók 
jelképei. 

7. Magasabbrendűség, és más társadalmakra való rátelepedés ennek érvényesí-
tésével. Az alárendelő szemléletű társadalmak szinte állandóan háborúban él-
nek. Embernek ember általi megöletése, a másik ember értékeinek eltulajdo-
nítása, a háború, a rabszolgaság az alárendelő szemlélet terméke, azzal egy-
időben jelent meg a társadalom állandó bizonytalansága, vezérelt változtatása, 
instabilitása. Az alárendelő társadalomban a társadalmi béke záloga az alá-
rendeltek békéje és beletörődése az állapotukba. Ennek elérését szolgálják 
azok a vallási tételek, amelyek ezt az állapotot megváltoztathatatlan, isteni 
utasításnak állítják be. Az alárendeltek hite azonban gyakran ezt nem fogadja 
el, ezért a társadalmi feszültségek állandók. Az egyes, magukat felsőbbrendű-
nek vélt csoportok általában más-más istenségnek hódolnak, ezért a köztük 
lévő rivalizáció, ellentétes céljaik és érdekeik állandó harci készültséget te-
remtenek. 

Mellérendelő értelemben véve azt mindenképpen látnunk kell, hogy az egész 
anyagi és emberi világ állandó változásban van, – ez a dialektikus megjelenítés, – 
de ez a változás nem követ egy kijelölt irányt. A változás matematikai értelemben 
véve nemlineáris, azaz a változás a változás idején fönnálló körülményekre, azok 
minőségétől függő válasz csupán. Ezért nem rögzíthető hozzá egy irány, azaz nem 
fogható fel fejlődésnek, mert az önkényes irányhoz való mérést jelent csupán. 
A magyar műveltség keleti párhuzamai is így értelmezhetők: hasonló körülmé-
nyekre adott hasonló emberi válaszok.
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A mellérendelő szemléleti mód egyenes következménye aztán az, hogy elsősor-
ban nem rítusokban élünk, hanem életre hangoltabb, célszerűbb életformát alakí-
tunk ki. Ez egyben nyelvfejlesztő is. A magyar nyelv hordozza is a mellérende-
lést, és a műveltséggel egymást kölcsönösen erősítve jelent egységes életszemlé-
letet.7 Ezért idegen tőlünk a mai távol-keleti társadalmaknak dogmatikus eszmé-
hez való ragaszkodása. A kommunizmus eszméje ugyan magában hordozza a 
mellérendelő szemléletű ember számára eszmeinek látszó életformát, ám a gya-
korlata, a dogmatikus terjesztése és másokra erőszakolása, az egész kommunista 
gyakorlat azonban mélységesen alárendelő, ahol az eszmeiséghez tartozik a való-
ság messzemenő eltorzítása, a hazudozás, ami a mellérendelő szemlélettől viszont 
tökéletesen idegen. Az ember egyenértékűsége ugyan a kommunizmus eszméjé-
ben megjelenik, de a gyakorlatától idegen. Ezt utasították el a magyarok 1956-
ban, amikor átmenetileg lerázták magukról a kommunista igát, és ez az igényük 
még ma is él. 

II. ÉLETÜNK VÉDELME 

Túl nagy az ökológiai lábnyomunk 

Az ökológiai lábnyom a következő hat elemből áll össze:8

1. a táplálkozáshoz szükséges gabona termőterülete, 
2. a hústermeléshez nélkülözhetetlen legelőnagyság, 
3. fa és papírfogyasztásunkat fedező erdőterület, 
4. hal, rák és más vízi állatok fogyasztásához a tenger, 
5. a lakáshoz szükséges földterület, 
6. az energiafogyasztás szén-dioxidját megkötő erdőterület. 

Vagy egyszerűbben: amennyi terület szükséges a táplálékhoz és a lakás, a közle-
kedés, a fogyasztási cikkek és a szolgáltatások igénybevételéhez. 

—————— 
7 Karácsony (1985). 
8 Gilly (2008). 
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TÉRSÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

TÉRSÉG ÖKOLÓGIAI 
LÁBNYOM 

BIOLÓGIAI 
KAPACITÁS 

ÖKOLÓGIAI 
HIÁNY 

Afrika 1,33 1,73 –0,4 

Ázsia/Óceánia 1,78 1,11 0,67 

Észak-Amerika 11,7 6,2 5,5 

Kelet-Európa 4,9 3,1 1,7 

Nyugat-Európa 6,3 2,9 3,4 

Világ 2,85 2,18 0,67 

ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM ORSZÁGONKÉNT 

ORSZÁG NEVE LAKOSSÁGA 
(MILLIÓ FŐ)

ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM 
(HEKTÁR/FŐ)

Kanada 30 7,7 

USA 268 12,2 

Brazília 167 3,1 

Franciaország 58,4 4,1 

Nagy-Britannia 58,5 5,2 

Dél-Afrikai Köztársaság 43,3 3,2 

India 970 0,8 

Kína 1250 4,3 

Japán 125,7 4,3 

Ausztrália 18,5 9 

Magyarország 10,2 5 
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Az ökológiai hiány torzításai 

 

Az ember őrült majom? 

Szent-Györgyi Albert (Nobel-díjas biológus) Őrült majom című könyve szerint 
őrült majom módjára viselkedik a mai ember: egyre többet pusztít, végsőként 
önmagát, az emberiséget. Évmilliók során kifejlődött agyunk értelmi fogyatékos a 
mai körülmények között: nem arra készült, amire használjuk! 

A légy elrepül, ha kézzel próbáljuk agyoncsapni, a medve a barlangba megy a 
fagy elől télen, észlelő rendszerük, válaszuk alkalmas a veszély felfogására, kivé-
désére. De mi az utcán nem tudtak elugrani az ámokfutó puskagolyói vagy az 
öngyilkos merénylő elől, a csernobiliak sugárzás elől. Nincs rájuk érzékszervünk: 
puskagolyó, atomsugárzás.9

Hasonlóan: agyunk képtelen követni a túl gyors változásokat. Nem tudjuk felfog-
ni helyzetünket és tetteink következményeit. Nem döbbenünk meg a baj láttán, ha 
az nem minket érint. Az őrült emberiségnek kellene belátnia saját őrült mivoltát! 

—————— 
9 Simonyi (1997). 
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Gigantománia helyett stabilitást! 

Az erkölcs messzemenő feladata lenne, hogy 
– figyelmeztessen, rádöbbentsen tetteink másokat érintő következményeire, 
– óvatosságra, önmérsékletre intsen, 
– eszmélődésre tetteink előtt, a helyzet súlyosságára, 
– a változások horderejére, a tudósok észbeli korlátaira, 
– tetteink nem szándékolt, veszélyes következményeire, 
– beláttassa mindezt 

politikusokkal, pénzemberekkel, menedzserekkel, 
médiagurukkal, újságírókkal, reklámszakemberekkel, 
vallási vezetőkkel. 

Az erkölcs figyelmeztető szerepe még fontosabb lett (már Kant a gyakorlat primá-
tusáról beszélt az ésszel szemben): a 20. század második felétől a világot a globá-
lis és mérhetetlenül erős gazdaság irányítja, a nagy horderejű döntések okoza-
tai felfoghatatlanok.

Nem csupán a butaság, korrupció és lustaság miatt, hanem az értelmi fogyaték miatt 
– a kezükben lévő erők kezelhetetlen hatalmasságához képest. 

Korunk tudománya, technikája, gazdasága következménye: 

– gigantomániás tervek, mint szibériai a folyók visszafordítása, 
– az egész fogyasztói világgazdaság veszélyeztetése. 

(Ugyanolyan őrültek volnánk, mint akkor Sztálin volt?) 

A multik nemzetek felettinek mutatják magukat, de nemzetek feletti csakis az 
(egész) emberiség szempontja lehet (emberség = emberiség). 

Őrült fegyveresek, fegyverek 

A civil háborús áldozatok aránya: 
– az I. világháborúban már jelentős, 
– a II. világháborúban több mint 50%, 
– mai fegyveres konfliktusokban 90% feletti. 

Ma a fegyverarzenál elképesztő:
– precíziós lézerirányítású fegyverek, 
– betiltott vegyi fegyverek, 
– kétszázmillió taposóakna kiélesítve a földben, 
– atomfegyverek többszörös Föld teljes elpusztításhoz, 
– gondatlanság is katasztrófához vezethet: a plutónium-arzenál ezredrésze 

elég az egész emberiség rákos megbetegítéséhez. 
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Mivel játszik az emberiség?! 

A tudósok képtelenek megoldani az általuk kifejlesztett pusztító eszközök semle-
gesítését, és a hatalmasságok gondossága, felelősségérzete sem elegendő, hogy a 
nem-harcolók ne legyenek a tömegpusztító fegyverek áldozatai, a népirtás vált 
hadicéllá az ellenséges hátországban, a katonák nem egymást, hanem egymás 
népét pusztítják. 

Steven Spielberg, a pekingi olimpia filmes rendezője 
nem lesz-e Leni Riefenstahl (Berlin 1936)? 
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További őrültség: pénz és tulajdon 

Világméretű adósságválság: magas kamatok, az igen nagy visszafizetések ellenére 
a világ adóssága egyre nő. A gazdagság egyre kevesebbek kezében koncentrálódik. 

A világot pénzügyi, kereskedelmi, jogi, gazdasági eszközökkel kiszipolyozzák – a 
fogyó bioszféra, energia nem számítódik költségnek. E kizsákmányolási formák 
sokkal hatékonyabbak, mint a múltbéliek voltak: a természet és a jövő generációk 
kizsákmányolói, az emberiség létének veszélyeztetői lettek. 

A testvériesen osztozó társadalom utópisztikusnak látszik, adósrabszolgák és töme-
ges szegények az ember fejlődési és birtoklási vágyának következményei. A régi 
elvű tulajdon-fogalom érvényesülése elképzelhetetlen, hogy a tulajdonos gondnok, 
és nincs joga vele visszaélni. 

További őrültség: profittermelő piacgazdaság 

Korunkban a profit a gazdaság mozgatója: a piacgazdaság csak fizetőképes keres-
letet elégít ki (a gazdag bérgyilkost is kap a pénzéért, a szegény kenyeret se, ha 
nincs pénze). 

A vállalkozó a gazdagoknak akar eladni, reklámmal felkelteni bennük újabb igé-
nyeket (a szegény országok a túltáplált gazdagoknak adnak el élelmet, s saját lakos-
ságuk éhezik). 

Profit-éhség: profit-ínség 
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E jelen formájú piacgazdaság elvileg rossz, például a GDP nő, amikor fegyvereket 
gyártanak, amikor leszerelik őket, és amikor helyreállítják, amit a bevetésükkel 
elpusztítottak. 

Arisztotelész megkülönböztet kétféle gazdaságot: az emberi szükségletek kielégí-
tésére irányulót, és a profithalmozást. Utóbbit három területe: a kalózkodás (akkor 
az gazdasági tevékenységnek számított), a fegyverkereskedelem és a luxus javak 
nagytávolságú kereskedelme, de Arisztotelész szerint ha uralkodó lesz ez a típus, 
az az emberiség végét jelentheti. 

Őrült hajsza a magasabb bérért 

Ne magunkért, hanem a jövendő nemzedékekért kellene tűntetnünk, mert a bérharc 
is csak még nagyobb fogyasztást céloz. Pedig a dáridónak vége, már láthatná kő-
korszaki agyunk, hogy vége az észak-atlanti civilizáció múlt század második felé-
ben tartott fogyasztási orgiájának – amely annak ellenére ment végbe, hogy a Ró-
mai Klub jelentéseiben már a 60-as évektől hirdette a növekedés határait, végét. 

Menedzser bérek vásárlóértéke frankban 
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Földünk túlterhelt, a nyomor világméretű, nincs elég talaj, víz, levegő, energiafor-
rás, ásványkincs, szemét-lerakóhely, ép immunrendszer, – s ez még rosszabb lesz, 
ha az emberiség életstílusa nem változik meg! 

Azért kell küzdenünk, hogy az emberiség élősdi egyötöde, amely több mint 80%-át 
fogyasztja el az anyagi javaknak, s több mint 80%-át adja a szennyezésnek, ne
folytathassa (nem is annyira kisded, inkább gyilkos játékait). Nem azért kell küz-
denünk, hogy mi is beszállhassunk ebbe, mert akkor végképp tönkremegy a Föld, 
hanem azért, hogy ők se tehessék meg. 

Mai emberi szintünkön a létharc öngyilkosság! 

Ahogy fentebb bebizonyítottuk, hogy a korai emberi őstörténelem év-százezrei-
ben se, úgy az élővilágban sem létharc a jellemző, hanem az együttműködés, az 
ökológiai egyensúly, amit a mai ember felboríthat, ha a mesterséges létharcot a 
jelenlegi szinten tovább űzi. 

Vegyi, biológiai vagy atomfegyverek mutatják: ilyen szinten már nincs győztes, 
mert a marakodás az összes felet, és magát a bolygót veszélyezteti. 

Kőkorszaki agyunk nehezen ismeri fel, hogy már háború se kell a teljes pusztu-
láshoz: elég hozzá a gazdasági ’aki kapja marja’ harc, vagy a nemzetek, vallások 
közti biológiai szaporodási verseny. 

Csak egy olyan emberiség maradhat meg e véges bolygón, amely egyensúlyba 
hozza szaporodását és fogyasztását a Föld eltartó képességével, és megtanul bé-
kében élni, azaz igazságosságban, a jóban és a rosszban egyaránt testvéri oszto-
zásban. 

Ne az anyagiak bősége legyen az ember élete! 

Ezek lehetnek az új jelszavaink: Kedveskedj, ne ellenségeskedj, udvarolj, ne har-
colj! Ölelj, ne ölj, élvezz, ne csatázz, kedvelj, ne pusztíts, elbájolj, ne leigázz! 

A szeretet-örömök miatt nem lesz szomorú, ha a jövőben a fogyasztás a három 
kiemelkedő régió mai szintjén nem folytatódik (Európai Szövetség, Észak-Ame-
rika, Japán, valamint az Ázsiai Kistigrisek), mert az anyagi és létszámbeli stabili-
tás mellett a nem-anyagi dimenziók olyan kimeríthetetlen kincsei, határtalan fej-
lődési lehetőségei állnak rendelkezésünkre: mint a lélek, az intellektus, a szerelem, 
a barátság, a közösség, az alkotás, a természet, a csend, a művészet és a tudomány-
technika. 
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Ezt kell megtanulnia az emberiségnek, mert csak ez az útja-módja annak, hogy az 
ember végtelen haladási vágya ne harchoz és környezetpusztuláshoz vezessen. 

VARIETAS DELECTAT (A VÁLTOZATOSSÁG GYÖNYÖRKÖDTET): Ez 
jellemzi a nem-anyagi örömök világát, a tömegtermelés viszont a költséghaté-
konyság érdekében uniformizál, és a reklámhadjáratok eredményeként a fogyasz-
tás egyenesen szenvedélybetegséggé válik. 

Az emberi sokféleség pusztulása igen veszélyes, ahogy az élővilágot fenyegető
egyik legnagyobb veszély a fajgazdagság (biodiverzitás) rohamos csökkenése. 
Gyorsuló ütemben halnak ki a fajok, pedig mialatt a sokmillió fajból álló öko-
szisztéma stabil, katasztrófákat kibíró, mert mindig akad néhány százezer a vál-
tozó körülményekhez alkalmazkodni képes faj, azalatt a kis változatosságú öko-
szisztéma nagyon sérülékeny, egy nagyobb környezeti változás az egész rendszer 
pusztulását okozhatja. 

Az emberiségnek is, hogy fennmaradjon, szüksége van csodálatos sokféleségére. 

De van-e létharc valójában? 

Létezik-e a létharc egyáltalán a művészeti ábrázolásokon, vallási fanatizmus és a 
politikai törekvések indoklásán kívül? 

Mit mond a tudomány a létharcról, azaz a létharc darwini felvetéséről, szociál-
darwinista utóéletéről és a mai neodarwinista törekvésekről? 

Ady Endre például az internetes verselemzés szerint: „A Héja-nász az avaron 
című versben a szerelem, mint létharc része, a férfi és a nő közötti küzdelem jele-
nik meg. Ez a szociáldarwinizmus felfogásának felel meg, miszerint a természet-
tudományokban meglévő törvényeket át lehet vinni a társadalomtudományokba. 
A harc jelzője az is, hogy a költő a szerelmet nem galambbal, hanem egy ragado-
zó madárral, a héjával akarja bemutatni.”10 Továbbá a „Létharc versek: Harc a 
Nagyúrral, Az ős Kaján: szimbolikus lény a középpontban.”11 Aztán a lufi kipuk-
kan: „Ady számára a pénz napi kérdés volt = egyik napról a másikra élt.”12 

—————— 
10 http://www.freeweb.hu/xantana/irodalom/vers/adyendrevers.htm 
11 http://www.hotdog.hu/magazin/magazin_article.hot?m_id=13232&a_id=114050& 

h_id=31610 
12 http://04cnani.van.hu/keret.cgi?/Letharc%20versek.html 
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Móricz Zsigmondról ezt olvashatjuk: „Hamarosan Darwin neve is feltűnik a jegy-
zetei között. Idealizmusát nagy belső vitákban kérdőjelezte meg benne a natura-
lizmus hatása. Taine a társadalmi környezet minél pontosabb ismeretére ösztönözte. 
Darwin létharc-elmélete a cselekvés motivációit világította meg előtte.”13 

Király Jenő filmelemzése a Rocco és fivéreiről: „A létharc és az élvezet egymás 
tükrei, kétfajta tombolás. A létharc szörnnyé tesz, és a parazita nő a szörny jutal-
ma, de nem tudja szeretni a szörnyet. A szenvedély annak a gyűlölettárgynak a 
szeretete, aki viszont nem szerető szeretettárgyként vált gyűlölettárggyá. Minden-
esetre szeretetéhes, gyűlölködő tombolás. Férfi és nő ugyanazt a háborút folytat-
ják, amit a nőért küzdő férfiak.”14

Schubert Gusztáv pedig ezt írja a gengszterekről és az angyalokról: „A legfélel-
metesebb, hogy a hisztéria már az iskolákban tombol. Félelmetes, de nem hihetet-
len. Nem a Legyek urából, végigverekedett gyerekkoromból tudom, odalenn, az 
alsó tagozatban kíméletlen banda- és létharc folyik. A mostani felnőttvilág hisz-
tériájában a gyerektempóra ismerek, a gyerekek nem elromlanak, hanem úgy ma-
radnak, nem nőnek fel, nincs példa, minta, ami civilizálná őket. Rettenetes szülők, 
földbuta ősök, tengődő felnőttvilág, nincs az a kiskamasz, aki a családi szuterén 
sötétjéből felszínre tudna vergődni.”15

Bóna László így ír az elveszett világokról: „Az idő így minőség nélküli puszta 
linearitás, máig ható létharc-történet. És ahol létharc van, ott nincs édenkert, ott 
’elveszett paradicsom’ van… Vagyis az idő mégsem csak lineáris, az evolúció 
ugrásokra képes? Szentsége épp ebben rejlene, a veszejtés képességében? Vagy 
annyit jelentene az elveszett világ, hogy sosincs Paradicsom itt a földön, a létharc 
mindig folytatódik, az emberiség pedig evolúciós változás előtt áll, tudatformát 
kell váltania, mai formájában el kell veszejtenie kultúráját, át kell minősülnie? 
Ellenkező esetben semmi sem menti meg az eddigi akció-horror történetek közös 
folytatásától, vagyis az élet inváziós katasztrófa-történetként tör majd utat magá-
nak.”16 

De még az európai keresztény békecsoport hálózat is a létharcra hivatkozva talál a 
vallások között közös nyelvet egymással és mindenkivel a békéért és az ökológiai 
egyensúlyért: „A Teremtő Istentől tudhatjuk meg, hogyan éljünk harmóniában a 

—————— 
13 http://www.ned.univie.ac.at/lic/autor.asp?paras=/lg;68/lt;8/aut_id;26240/link;10/id; 

25755/k;0/ 
14 Király (2007). 
15 Schubert (2001). 
16 Bóna (1997). 
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Földdel, annak eltartó képességével, az élővilággal és egymással. Hogyan éljünk 
bölcsen az erőforrásokkal, hogy elkerüljük a létharc kényszerűségeit. A Teremtő
Istenre figyelve felismerhetjük a konfliktusok mélyebb okait, amelyek az ember 
élőlényi természetében, és a bioszféra törvényszerűségeiben is rejlenek.”17

Bangha Béla viszont már 1920 tavaszán ezt írta: „Nekünk ne beszéljen többé sen-
ki az egyén korlátlan személyi szabadságáról, szabad versenyről, a létharc önsza-
bályozó erejéről, az individualizmus egyedül üdvözítő voltáról stb.! Mert mi már 
tudjuk, a saját bőrünkön tanultuk meg, hogy mindez kilenctized részben vakmerő
szédelgés, gonosz játék a szavakkal, megtévesztő jelszóharc, s tudjuk, hogy a 
jelszavak épen azért veszedelmesek, mert mindig némi igaz maghoz fűzik a valót-
lanság védelmét.”18 

És egy mai újságcikk szóhasználata: „Nem arról volt tehát szó, hogy elvont kate-
góriák, mondjuk nemzetiek és nemzetietlenek álltak szemben egymással, hanem 
nagyon is konkrét létharc folyt a táborok között. Ha jól értem a szavait: Budapest-
tel és a nagyvárosokkal szemben egy kormánynak nem lehet tartósan szembema-
síroznia.”19 

S egy egyetemi hallgatóknak szervezett rendezvény, irodalmi felolvasóest beharan-
gozója: „Létharc, globalizáció, felpörgetettség, piacosodás, elmagányosodottság – 
lehetetlenség, hogy ne foglalkoztassanak minket ezek a fogalmak.”20 (Kiemelés 
tőlünk.) MI EZ? RÁBESZÉLÉS AZ AGRESSZIÓRA?! 

Láthatjuk az ábrán, hogy a „SDT SULINET DIGITÁLIS TUDÁSBÁZIS” „Köz-
ismereti tananyagok Ember és társadalom” „Emberismeret. Alapítványi és Ma-
gániskolák Egyesülete – Független Pedagógiai Intézet”. „Létharc és versengés. 
Tananyagvázlat: Fogalomtérkép”21 helyett az olimpiai versenyzés összefüg-
géseit mutatja be: HAZUGUL HAMISÍT! 

De London élete sem volt mentes már 1901-ben sem a létharctól: „A bajok, me-
lyek London s a zsúfolt városnegyedek életét terhelik, voltaképp két osztályba 
sorolhatók. Vannak bizonyos sajátos problémák – így az alkoholizmus, a túlzsú-
foltság, a legszegényebbek közti létharc –, melyek csaknem az egész közösséget 

—————— 
17 BOCS.HU (2003). 
18 Bangha (1920). 
19 Új Szó (2002). 
20 Veszprémi Egyetem (2004). 
21 http://sdt.sulinet.hu/Default.aspx?cid=5cc7f721-b35f-4ace-b254-08bd25124255 
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érintik. Vannak azután olyanok is – például a szegregáció, a természettől való 
elszakítottság s az általános gyökértelenség –, melyek a modern élet tüneteiként 
egy mélyebben fészkelő s ekképpen áldozatosabb gyógymódot igénylő bajra utal-
nak.”22 

A versenyszellem miért lenne léthatrc? 

Versenyszellem

Olimpiai sportágak ParalimpiaNOB

Hierarchia Fair-play Dopping

Agresszió Domináns Expanzió Diszkvalifikáció

Konfliktus

Konfliktuskerülés

Kompromisszum Konformizmus Nonkonformizmus

hivatala része

felépítése része lehetséges velejárója

következménye

lehetséges okozat

ellentéte

VersenyszellemVersenyszellem

Olimpiai sportágakOlimpiai sportágak ParalimpiaParalimpiaNOBNOB

HierarchiaHierarchia Fair-playFair-play DoppingDopping

AgresszióAgresszió DominánsDomináns ExpanzióExpanzió DiszkvalifikációDiszkvalifikáció

KonfliktusKonfliktus

KonfliktuskerülésKonfliktuskerülés

KompromisszumKompromisszum KonformizmusKonformizmus NonkonformizmusNonkonformizmus

hivatala része

felépítése része lehetséges velejárója

következménye

lehetséges okozat

ellentéte

 

A háborús emlékmű is a létharcról szól: „A tömegből kiemelkedő Vasszékely, a 
puskatussal ellenségeire rontó honvédet ábrázoló szobor nem a meghunyászko-
dás, hanem a létharc emlékműve. Méltó és erőteljes kifejezője az önrendelkezés-
nek és a nemzeti érdekérvényesítésnek.”23 

—————— 
22 Mastermann (1901). 
23 MD (1972). 
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Ugyan kissé zavarosan, de a létharc még a magyar néprajz valamifajta elméleti 
vonatkozásait is megfertőzte volna? Íme a gyanúsítás forrása: „A darwini fejlő-
déstani törvényeknek a társadalomra alkalmazása, amit általában szociáldarwiniz-
musként említenek, nálunk egy sajátos jelenséget teremtett. A nemzetek és népek 
közötti összeütközéseket »létharc«-nak, versengésnek tekintették, és akár a termé-
szethistóriában, itt is kiválogatódással számoltak. Németh G. Béla e gondolkodás-
történeti jelenség magyarországi változatának leírója, egyedi megvalósulást felté-
telezve, némi túlzással »nacionáldarwinizmus«-nak nevezte el a magyarság kivá-
logatódásáról és az ebből adódó kulturális és politikai vezető szerepről szóló tant. 
Néprajzkutatók nincsenek megfogalmazói között, de visszhangjával a néprajzban 
is találkozunk (Herman Ottó, Munkácsi Bernát, Malonyay Dezső).”24

A létharc tehát, imént is láttuk, a kelet-közép-európai adok-kapokban is meg-
jelent: „A politikai frazeológia területén nagyon jó példa a jelentésváltozásra 
a darwinizmus vezető jelszavának, a létért való harcnak a jelentésváltozása. 
A liberálisok szemében a létharc mindig a természet vad erőivel való harcot, a 
nyomor, a tudatlanság, a betegségek leküzdését jelentette. Minden új iskola, 
vasútvonal, gyár győzelem volt, a civilizáció diadala a természet fölött. A nacio-
nalisták számára viszont a létharc más emberek ellen irányult, és az egyik fél 
győzelme egyszersmind a másik vereségét jelentette. A kölcsönös haszon lehe-
tőségébe vetett hitet, (amely oly szépen bontakozott ki Széchenyi szövegéből), a 
nacionalisták elvetették.”25 

Filozófiai fordulat kell! 

Hegel a három bölcseleti rendszerét az alárendelés szellemében alkotta meg: 

Az állítás–tagadás–tagadás tagadása hármasságában az állítás és a tagadás ke-
gyetlen élet-halál harcára épül a darwini fejlődéselmélet, amelynek a társadalomra 
vetített megoldása a neodarwinizmus, a neoliberális eszmerendszer alap feltevése. 

Az élet vizsgálata azonban nem az élőlények és szervezetek konok élet-halál-
harcáról, hanem azok együttéléséről, együttműködéséről tudósít. 

A három mellérendelő szemléletű bölcseletében a látszólag két ellentétes ténye-
ző egymást nem kizáró, hanem együttesen határozza meg a valóságot. 

—————— 
24 Kósa (2001). 
25 Janowski (1996). 
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Az életre lebontva ez azt jelenti, hogy egy információs csomag és az azt működ-
tető mechanizmus együttessége jelenti az élőt.26 

Az ember értelmesen élő, tevékenykedő lényként társadalom működtető mecha-
nizmusa révén egyesül emberiséggé. E törvényszerűséget, hogy kettő egysége egy 
harmadikban mutatkozik, láthatjuk az emberen belül, ahol: 

A lélek programjával működtetett test hozza létre a személyt,
s azon belül az életprogram vezérelte anyag, egyedet,
a tudattal rendelkező agy, egyéniséget alkot, 
a személyiség vezérelte egyéniség, cselekvő személyt.

A társadalom esetében a műveltség vezérelte társadalmi lét alkotja az élő társa-
dalom alakzatát, s a műveltségen belül 

az eszme vezérelt hit épít fel vallást,
az erkölcs által programozott társadalmi egységek működtetik a társadalmi 
életet, valamint 
az értelmiség által irányítottan működő gazdaság jelenhet meg eredményes 
politikaként.

Az emberiség szintjén is találunk társadalmi elméleteket, amelyek befolyással 
bírnak a társadalmi alakulatokra és történelmet alkotnak. 

Helytelen tehát az élő társadalmat az ellentétek kibékíthetetlen harcában ütköztet-
ve a három dialektikáját alárendelő szemléletben alkalmazni (mint Hegel elméle-
te), így teremteni fejlődési elvet, élő rendszerek alaptörvényét (mint Darwin elmé-
lete). 

A mellérendelő szemléletben élőlényeket nem harc, rombolás, jellemzi, hanem a 
programvezérelt mechanizmusok, az állandó egyensúlyra törekvés, ahol a válto-
zás a programvezérlés és a mechanizmus egységét fejezi ki, s e változás nem azo-
nosítható a fejlődéssel. 

Azaz Hegel és Darwin elmélete, az élethalál-harc által biztosított fejlődés modell-
je hamis. 

DE AKKOR HONNAN AZ ERŐSZAK? 

—————— 
26 Darai (2006). 
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Ember, természet, társadalom egyetemes hármassága 

Végzetes befejezés vagy reményteljes kezdet? 

Az őskori tudományos ismeretek megjelenési alakját, azaz a csillagos ég időtálló 
kozmológikus képét a mellérendelő gondolkodás és közösség eredményezte, hoz-
ta létre. 

Ezt tette aztán értéktelenné, érthetetlenné és elavulttá az alárendelő szemlélet 
megjelenése és érvényesülése. A földi érdekkörbe lehozván, lefokozta e tudás-
készletet: egy kiemelkedő hősi, papi elit, kiválasztottnak titulált parancsnokok, 
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királyok történetét faragta belőle. Ezt az irányt erősítette, hogy a csillagok helyére 
isteneket, isteni világot képzelt, ahová a földi főnökök titkos módon kapcsolód-
nak, születésük előtt és haláluk után tartoznak. 

Az ősi tudáskincs új szerepe, összefüggése lett, amikor saját céljaira kezdte fel-
használni a társadalom egyik csoportja. E csoport a tudás birtoklása révén is erősí-
tette alárendelő törekvését: az egész nép alávetését saját uralkodásának. Nem az 
eredeti tudás megértése, elsajátítása és gyarapítása lett ennek az elitnek a célja, 
hanem annak olyan, meghatározott érdekkörben való alkalmazása, amely szük-
ségszerűen ellentétessé vált vele. 

Így ezen ősi ismeretek megértése, áthagyományozása nem valósult meg maradék-
talanul, néha éppen az alávetettek szabotázsa miatt. Végül az emberiség által ad-
dig féltve őrzött tudás erodálni kezdett, teljessége csorbát szenvedett, általános 
ismertsége megszűnt. 

Az istenség tulajdonságaként megjelent a mindentudás, ami az alávetett emberek 
számára elérhetetlen, elzárt (ezoterikus). Az isten vagy istenek a kiválasztottakat 
beavatják, bevezetik ebbe az ismeretbe, egyedülálló, isteni képességekbe, amik 
elengedhetetlenek az uralkodáshoz, magasrendűek, csak egy kiválasztott kis elit 
képes elsajátítani őket. 

Ez alapozza meg a királyi papság intézményét, ahol a papok és apostoli királyok 
az isteni akarat közvetítői, az istenség hasonmásai, de mindennek valóbani meg-
teremtői, létrehozói is, akik a körülmények alakításával teszik szerepüket evilági 
módon megkérdőjelezhetetlenné, azaz dogmatikusan bebiztosítottá. 

Nagy kérdés a mai világban, hogy melyik érdektábor fogja meghatározni az em-
beriség jövőjét. Ha az alárendelő szemlélettel folytatódnak a háborúk és a legjobb 
erők lekötése hadi kutatás-fejlesztésre, gyártásra, akkor az emberiség végül nem 
lesz képes megoldani saját problémáit, és a kicsinyes hatalomféltés a kontrasze-
lekciót teszi általánossá, ami visszafogja az egyetemes emberi haladást, s végül 
pozitív visszacsatolást gerjesztve megsemmisíti bolygónkat és reményt vesztett 
embereit. 

Ha az emberek egyenrangúságát valló mellérendelő szemlélet kerekedik felül és 
terjed el az egész Földön, akkor rögtön természetes és szerves sorrendbe tudná 
sorolni mind az emberiség előtt álló legfontosabb és kevésbé fontos feladatokat, 
mind az azok megoldására leghivatottabbakat. Ezzel új, lelkesítő távlatok nyílná-
nak meg az emberek előtt, mindenki újra megtalálná saját helyét, feladatát és bol-
dogságát az emberi közösségben, megvalósulván vagy Földünkön, vagy a világ-
mindenség más pontján. 
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A mutációs leágazási egyezések az emberi egységet mutatják 

Afrika: 
 M91–M32 (M06, M31) 
 M74–M94–M139–M60 
 M74–M94–M139–M168–M01–M145–M40–M96–M02 
Közel-Kelet: 
 M74–M94–M139–M168–M01–M145–M40–M35 
Japán: 
 M74–M94–M139–M168–M01–M145–M174 
Dél-Ázsia: 
 M74–M94–M139–M168–M130 
 M74–M94–M139–M168–M89–M09–M04 
Ázsia: 

M74–M94–M139–M168–M89–M09–M175 
Európa: 
 M74–M94–M139–M168–M89–M09–M45–M74–M173–M17 
 M74–M94–M139–M168–M89–M170 (M172, M52, M62) 
Amerika: 
 M74–M94–M139–M168–M89–M09–M45–M74–M03 
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ERCSEY IDA27 

A FOGYASZTÓI ELVÁRÁSOK ÉS AZ ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATA 
A KÖZÜZEMI SZEKTORBAN 

ABSZTRAKT 

A kutatás célja a különböző postai szolgáltatások teljesítésének gyorsaságával és 
pontosságával kapcsolatos fogyasztói elégedettség elemzése. Tisztázásra vár az is, 
hogy az ügyfelek adott szolgáltatással kapcsolatos tapasztalata milyen hatással 
van a vevői elégedettség szintjére. Azt is megvizsgáljuk, hogy az ügyfelek milyen 
forrásból szerzik a postai szolgáltatások minőségére vonatkozó információkat, és 
azok hozzájárulnak-e a szolgáltatás igénybevétele előtti kedvező kép kialakulásá-
hoz. Amint az a szakirodalomból ismert, a fogyasztói elvárás kialakulásában több 
tényező is szerepet játszik. A postai szolgáltatások fogyasztói értékelése kapcsán 
megnézzük, hogy az ügyfelek minőségi tapasztalata, és a vizsgált szolgáltatások 
általános megítélése hozzájárul-e a különböző szolgáltatásjellemzőkhöz fűződő
elvárásokhoz. A kutatási modell tényezői közötti feltételezett kapcsolatok gyakor-
lati vizsgálatát kérdőíves felmérés alapján végzem el. 

BEVEZETÉS 

Kutatásunk témája hazai elégedettségvizsgálatok eredményeiből indul ki. A postai 
elégedettségvizsgálatok azt mutatják, hogy az ügyfelek számára fontos a postai 
szolgáltatások megbízhatósága, pontossága, egyszerűsége, gyorsasága, hozzáfér-
hetősége és ára. Ugyanakkor a fontos szolgáltatási jellemzőkkel való elégedettség 
közepes színvonalú. Legnagyobb „rés” (a fontosság és az elégedettség között) a 
postai szolgáltatások áránál tapasztalható, és szembetűnő az eltérés az átfutási 
idők, várakozási idők esetében az elvárások és a tapasztalat között. Nem hagy-
hatjuk figyelmen kívül a postai szolgáltató minőségellenőrzési eredményeit 
sem, amelyek az ügyfelek által tapasztaltnál kedvezőbb eredményeket mutatnak 
(Ercsey 2005, Komárom). 

—————— 
27 Ercsey Ida egyetemi adjunktus, PhD-jelölt, Széchenyi István Egyetem, Kautz Gyula 

Gazdaságtudományi Kar, Marketing és Menedzsment Tanszék (ercsey@sze.hu). 
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A kutatás központi kérdése, hogy a postai szolgáltatásokhoz kapcsolódó elvárás 
és percepció milyen hatással van a szolgáltatások igénybevétele előtti és a szol-
gáltatások igénybevétele utáni fogyasztói értékelésére. A közüzemi szolgáltatá-
sokkal kapcsolatos hazai és külföldi szakirodalom feldolgozása segített a kutatási 
kérdések megfogalmazásában, valamint a kutatási tényezők közötti összefüggések 
feltárásában. A fogyasztók elégedettségét elsősorban a szolgáltatások minősége 
és a fogyasztó által tapasztalt gyorsaság, pontosság szempontjából vizsgáljuk. 
A szájreklám és az elvárások, valamint az elégedettség közötti kapcsolatok vizs-
gálata viszonylag kis értékű szolgáltatások esetében is értékes információkat ered-
ményez. Az előadás a kutatási módszertan és az elért eredmények bemutatásával 
zárul. 

A VEVŐI ELÉGEDETTSÉG SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉSE 

Mi az elégedettség? 

Annak ellenére, hogy a vevői elégedettség kutatás nagy hagyománnyal rendelke-
zik, még nem tisztult le az egységes meghatározás és koncepció. E kutatások az 
elégedettséget több oldalról közelítik meg. 

• Eredményorientált fogalmak: Az ide sorolt definíciók a fogyasztási elége-
dettséget mind közvetlenül a fogyasztással kapcsolatos tapasztalatokra veze-
tik vissza (Howard, J. A. 1977, Westbrook, R. 1983, Stauss, B.–Seidel, W. 
1995, Churchill, G. A.–Surprenant, C. 1982). 

• Folyamatorientált fogalmak: Ezen fogalmi meghatározások közösek abban, 
hogy a fogyasztói elégedettség egy folyamat, ahol az érzékelési, értékelő és 
pszichológiai folyamat előtérbe kerül, melyek hozzájárulnak az elégedett-
séghez (Tse, D. K.–Wilson, P. C. 1988, Hunt, H. K. 1977, Engel, J. F.–
Blackwell, R. D.–Miniard, P. W. 1986). 

Postai szolgáltatások esetében a fogyasztói elégedettséget, mint folyamat orientált 
jelenséget az elvárások, melyek legfőbb forrása a korábban tapasztalt színvonal és 
csak kis mértékben más vállalatok szolgáltatása (helyettesítő szolgáltatások), il-
letve a tapasztalt teljesítmény folyamatos összehasonlítása adja. 

Az elégedettség kialakulásának folyamata 

A fogyasztói elégedettség vizsgálatával foglalkozó kutatások egyetértenek abban, 
hogy a fogyasztói elégedettség meghatározó eleme a gazdasági sikernek (Stauss–
Neuhaus 1997, Muffatto–Panizzolo 1995, Fornell 1992, Sharma–Grewal–Levy 
1995). A fogyasztó akkor lesz elégedett, ha a termék/szolgáltatás értéket jelent 
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számára (Dumond 2000). Ez az érték az egyik legfontosabb összekötőkapocs az 
észlelt teljesítmény – az érzékelt minőség – kognitív elemei és a magatartási szán-
dék között (Patterson–Spreng 1997). 

Az igénybe vevői elégedettség kialakulása egy olyan folyamat eredménye, amely-
nek során az igénybe vevő számára bizonyossá válik, hogy a szolgáltatással szem-
ben támasztott elvárásai a szolgáltatás igénybevétele során hogyan, milyen szín-
vonalon teljesülnek (1. ábra). 

 
1. ábra: Az elégedettség, elégedetlenség kialakulásának folyamata 

Forrás: Matzler 1997. 

Az összehasonlító mechanizmus csak olyan szolgáltatási tényezőknél működik, 
ahol értékhez köthető elvárásokat lehet meghatározni. Az elvárt és az észlelt szol-
gáltatás összehasonlításával három különböző eredményre lehet jutni: elégedett-
ségre, elégedetlenségre és az indifferenciára. A közömbösséget a hagyományos 
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kutatásban elhanyagolták, illetve egyenlőnek fogták fel az elégedettséggel, pedig 
ez az állapot nem csak akkor lép fel, ha az elvárások és a tapasztalatok fedik 
egymást, hanem különböző nagyságú intervallumról van szó ilyenkor (Veres 
2003). Az igénybevevő a szolgáltatással való elégedetlenségét először negatív 
szájreklámmal, jobb esetben panasszal juttatja kifejezésre, és általában nem ered-
ményezi az elvándorlását. Ez a szolgáltató számára lehetőséget teremt arra, hogy 
kommunikatív vagy komparatív módon megnyerje magának az ügyfelet. Tax és 
Brown (1998) szerint a panaszhelyzetet átélt fogyasztónak csak 5–10%-a dönt 
úgy, hogy panaszt tesz és jelentős része elégedetlen panasza elintézésével, továb-
bá a szolgáltatókkal szembeni negatív érzést idéz elő a szolgáltatás helyreállító 
folyamatban való részvételük. 

A postai szolgáltatások esetében a legerősebb, vevőt a cégelhagyástól visszatartó 
ok a választási alternatívák szűkössége. Természetesen a postai szolgáltatásoknak 
a küldeménytovábbítás más formái jelentik a konkurenciát, mint például: a futár-
szolgálat, a vasúti és közúti csomagfuvarozás, az elektronikus üzenettovábbítás. 
Azonban a postai szolgáltatások alternatívái használatának elsősorban a rossz 
térbeli és időbeli elérhetőség, továbbá gazdasági okok (magasabb ár) szabnak ha-
tárt, különösen a lakossági ügyfelek körében. 

A PRIMER KUTATÁS BEMUTATÁSA 

Először az irodalom áttekintése után felmerült kérdéseket fogalmazzuk meg, majd 
a kutatási módszertan áttekintése, és végül az eredmények elemzése, értékelése 
következik. 

A kutatás kérdései 

A közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos hazai és külföldi szakirodalom feldol-
gozása, továbbá a szekunder adatok elemzése segített a kutatási kérdések megfo-
galmazásában, valamint a kutatási tényezők közötti összefüggések feltárásában. 

Felvetett kérdéseink a következők: 

• Milyen hatással van a fogyasztói elvárásokra és az elégedettség szintjére a 
tapasztalt szolgáltatásminőség? 

• Mi a szerepe a szolgáltatás teljesítés gyorsaságának a szolgáltató iránti ked-
vező vélemény kialakulásában? 

• A kutatásban kitérünk arra is, hogy az ügyfelek milyen forrásból szerzik a 
postai szolgáltatások minőségére vonatkozó információkat és azok hozzá-
járulnak-e a szolgáltatás igénybevétele előtti kedvező kép kialakulásához? 
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A kutatási tényezők közötti relációkat a kutatás modellje (2. ábra) jól szemlélteti. 

Tapasztalatok

Szájreklám

Gyorsaság Elvárások

Elégedettség

Észlelt
teljesítmény

Tapasztalatok

Szájreklám

Gyorsaság Elvárások

Elégedettség

Észlelt
teljesítmény

 
2. ábra: A kutatás modellje 

Forrás: saját szerkesztés. 

A kutatás módszertana 

Az írás alapját képező kvantitatív felmérést egy kvalitatív feltáró fázis előzte meg. 
A kvalitatív kutatási szakasz előkészítette a kvantitatív megkérdezést, és a mély-
interjúkkal egyidejűleg a tervezett kérdőív tesztelésére is sor került. 

A primer kutatás kvantitatív fázisa 

A primer kutatás második szakaszában kérdőíves megkérdezésre került sor Nyu-
gat-Dunántúl lakossága körében 2006 áprilisában–májusában. A megkérdezés so-
rán alkalmazott minta 341 fő volt. A mintavételi módszer a megkérdezés céljának 
megfelelően a rétegzett mintavétel és az egyszerű véletlen kiválasztás kombi-
nációja. A rétegzett mintavétel során ügyeltünk a befolyásoló demográfiai jellem-
zők (nem, életkor, lakóhely) figyelembevételével a helyes arányok betartására 
(KSH 2004). A kérdőíves felmérés a témának és a kérdések számának megfele-
lően, személyes interjú formájában kérdezőbiztosok segítségével történt. 

Mérési módszerek 

A kérdőív gerincét adó kérdésekhez az értékelőméréseknél használt, a szakiroda-
lomból ismert értékelő skálát, elégedettségi skálát és elvárási skálát használtuk 1–5 
fokozattal (Hofmeister–Simon–Sajtos 2003). A pozitív szájreklám méréséhez 
Likert skálát (1–5 ponttal) alkalmaztunk. Ezen kívül a minőségi tapasztalatok 
értékelését négy kategória megadásával, nominális skála segítségével végezték el 



ERCSEY IDA

54 

a válaszadók. A kérdőívben csak zárt kérdések szerepeltek, mivel osztályozott 
és rangsorolt adatokra van szükség, amelyekkel statisztikai elemzések is elvé-
gezhetők.

A szükséges információk, a kérdőív struktúrája: a kérdőív összeállítása egyértel-
műen a kutatás célkitűzéseit követte. Az elemzést két általános (normál levél és 
postacsomag) és két speciális garanciával rendelkező postai szolgáltatásra végez-
tük el. 

A kutatás eredményei 

A postai szolgáltatásokkal kapcsolatos elvárások vizsgálata 

Először tisztázzuk, hogy a különböző postai szolgáltatásokkal kapcsolatos általá-
nos minőségi tapasztalat befolyásolja-e a fogyasztók adott szolgáltatással kap-
csolatos elvárásait. Az elvárási szint meghatározásához a válaszadók értékelték 
az előzetesen megadott szolgáltatás jellemzők fontosságát 1–5 fokozatú skálán. 
A variancia elemzés eredményei alapján (1. táblázat) egyrészt az átfutási idő el-
várása magasabb az átlagnál azoknak, akik korábban gyenge, ingadozó minőséget 
tapasztaltak. Másrészt a jó, megbízható minőségi tapasztalattal rendelkező válasz-
adók szolgáltatási díjjal kapcsolatos elvárása az átlagnál kisebb. 

1. TÁBLÁZAT: VARIANCIA ELEMZÉS EREDMÉNYEI:
A FOGYASZTÓI ELVÁRÁSOK ÉS AZ ÁLTALÁNOS MINŐSÉGI TAPASZTALAT KAPCSOLATA 

SZOLGÁLTATÁSJELLEMZŐ F-PRÓBA SZIGNIFIKANCIA ETA2

Normál levél: átfutási idő 3,248 0,022 0,028 

Normál levél feladás díja 3,218 0,023 0,028 

Elsőbbségi levél átfutási idő 2,979 0,032 0,029 
Forrás: saját szerkesztés. 

Külön megvizsgáljuk a legfontosabb szolgáltatásjellemző, az átfutási idő tapasz-
talat elvárásokra gyakorolt hatását. A válaszadók átfutási idő tapasztalatait három 
kategóriába soroltam: határidőn belül, határidőn túl és nincs információja. A sta-
tisztikai elemzés (2. táblázat) azt mutatja, hogy egyrészt a határidőn belüli tapasz-
talattal rendelkezők elvárási szintje magasabb (pl. postacsomagnál határidőn belü-
li: 4,51 és határidőn túli: 4,33), másrészt az időgarantált küldeményeknél – érthető
módon – a tranzakciós idő fontosabb tényezőnek számít (pl. normál levélnél: 4,47 
és elsőbbségi levélnél: 4,80). 
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2. TÁBLÁZAT: VARIANCIA ELEMZÉS EREDMÉNYEI:
A FOGYASZTÓI ELVÁRÁSOK ÉS AZ ÁTFUTÁSI IDŐ TAPASZTALAT KAPCSOLATA 

SZOLGÁLTATÁSJELLEMZŐ F-PRÓBA SZIGNIFIKANCIA ETA2

Postacsomag szolgáltatás átfutási idő 4,896 0,008 0,033 

Időgarantált csomag átfutási idő 6,263 0,002 0,074 
Forrás: saját szerkesztés. 

A Magyar Posta Üzletszabályzatában vállalja, hogy egyetemes postai szolgáltatá-
sok esetében a várakozási idő nem haladja meg a 15 percet a legforgalmasabb 
órák átlagában sem. Az ügyfelek várakozási idő tapasztalata a várakozásnak 
megfelelően alakult, csak kevesen emlékeztek 15 percnél hosszabb várakozási 
időre. Postacsomagok esetében viszonylag nagy számban (29,6%) kaptunk olyan 
válaszokat, amikor nem rendelkeztek pontos információval. Természetesen nem 
jellemző az ügyfelekre, hogy pontosan mérik a sorra kerülés idejét, a megkérde-
zéssel kapott eredmények szubjektív értékelést tükröznek, így azok jelzés értékű-
ek. A várakozási idő tapasztalatot négy kategóriába soroltam: < 6 perc, 7–15 perc, 
> 15 perc, és nincs információja. Levelek feladásakor azok az ügyfelek, akik rö-
videbb várakozási idő tapasztalattal rendelkeztek, fontosabbnak tartják a kiszolgá-
lás idejét (normál levélnél: 4,70, elsőbbségi levélnél: 4,62). Ezzel szemben posta-
csomagok feladásakor a rövidebb várakozási időre emlékező válaszadók elvárási 
szintje alacsonyabb (postacsomagnál: 4,24, időgarantált postacsomagnál: 4,49). 
Ugyanakkor az ügyfelek legkevésbé elégedettek a kiszolgálás gyorsaságával (2,99), 
és itt a legnagyobb a szórás. 

A szájreklám vizsgálata kapcsán látható, hogy az időgarantált szolgáltatásokkal 
kapcsolatos fogyasztói vélemények között pozitív lineáris összefüggés (r = 0,689, 
0,000<0,01) van, mind az elsőbbségi levél, mind az időgarantált csomag szolgál-
tatás általános megítélése kedvező. A korrelációelemzés alapján azonban látható, 
hogy az időgarantált küldeményekkel kapcsolatos fogyasztói vélemények, a száj-
reklám és az ügyfelek elvárása között nincs szignifikáns összefüggés. 

A postai szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség vizsgálata 

Az eredmények azt mutatják, hogy a MP Rt. tevékenységével való általános elé-
gedettség mértéke közepes színvonalú 3,64, 1–5 fokozatú skálán mérve. Tovább 
elemezve az egyes szolgáltatásokat, megállapítható, hogy normál levélnél 3,73, 
postacsomagnál 3,72, az időgarantált szolgáltatásoknál kismértékben jobb, 4,04 
elsőbbségi levélnél, illetve 3,79 időgarantált csomagnál. A páros mintás T próba 
eredményei szerint mind a normál és elsőbbségi levél, mind a „sima” postacso-
mag és az időgarantált postacsomag átlagos elégedettségi szintje szignifikáns 
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eltéréséket mutat, az időgarantált küldemények fogyasztói megítélése általában 
kedvezőbb. 

A postai szolgáltatások minőségének heterogenitása befolyásolhatja az egyes 
szolgáltatások fogyasztói elégedettségének mértékét. A vizsgált postai szolgálta-
tásoknál az adott szolgáltatás minőségének kisebb-nagyobb mértékű ingadozása, 
illetve megbízhatóan jó színvonala szignifikáns hatással van az elégedettség szint-
jére. A befolyásoló hatás azonban nagyon kismértékű: normál levélnél 25,8%-os, 
elsőbbségi levélnél 15,6%-os, postacsomagnál 15,2%-os és időgarantált csomag-
nál 6,2%-os (3. táblázat). Tehát megállapíthatjuk, hogy jobb minőség magasabb 
elégedettséggel párosul. 

3. TÁBLÁZAT: VARIANCIA ELEMZÉS EREDMÉNYEI:
AZ ELÉGEDETTSÉG ÉS A MINŐSÉGI INGADOZÁS KAPCSOLATA 

SZOLGÁLTATÁS F-PRÓBA SZIGNIFIKANCIA ETA2

Normál levél 38,866 0,000 0,258 
Elsőbbségi levél 18,754 0,000 0,156 
Postacsomag 14,584 0,000 0,152 
Időgarantált csomag 4,317 0,006 0,062 

Forrás: saját szerkesztés. 

Először megnézzük, hogy a fogyasztók milyen forrásokból szerzik a szolgáltatá-
sokkal kapcsolatos információikat. A felmérés alapján látható, a vizsgált külde-
mények esetében első helyen a postai frontszemélyzet áll, majd ezt követi levél-
küldeményeknél a barát, ismerős, majd a Posta honlapja, utána a rokon, szórólap 
következik, a többi szerepe csekély. Csomagküldeményeknél a honlap megelőzi a 
baráttól, ismerőstől, munkatárstól kapott információkat, a szórólapnak pedig csak 
az időgarantált csomagoknál van szerepe. 

Ezek után nézzük meg, hogy van-e összefüggés a szájreklám és a fogyasztói 
elégedettség között. Elsőbbségi levélnél van kapcsolat (r = 0,408), minél jobb 
az elégedettség, annál kedvezőbb a fogyasztói vélemény, szájreklám és fordítva. 
Időgarantált csomagnál a korreláció vizsgálattal kimutatható kapcsolat (r = 0,247) 
az átlagosnál sokkal kisebb mértékű.

Az empirikus kutatások tanulságai ellentmondanak egymásnak (Hetesi, in: Veres–
Hoffmann–Kozák 2006), több szerző (Anderson–Fornell–Lehmnann 1994, Cadotte–
Woodruf–Jenkins 1987 és Tse–Wilton 1988) véleménye szerint pozitív kapcso-
lat feltételezhető az elvárások és az elégedettség között. Ugyanakkor Spreng és 
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Olhavsky (1993) kutatási eredményei alapján nincs szignifikáns kapcsolat az el-
várások és az elégedettség között. 

Az elégedettség és a fogyasztói elvárások közötti korreláció elemzés szerint az 
elvárás mértéke és az adott postai szolgáltatással való elégedettség nincs szoros 
kapcsolatban. Normál levélnél a feladástól a kézbesítésig eltelt idő és a szolgál-
tatás megítélése között gyenge negatív lineáris kapcsolat van (r = –0,143, sign. 
0,008 < 0,01), tehát minél fontosabb az átfutási idő, annál kevésbé elégedett az 
ügyfél. 

A megkérdezett alanyok fontosnak tekintik a szolgáltatás garancia másik fontos 
elemét, a kártérítés mértékét, ugyanakkor a panaszos ügyfelek gyenge-közepes 
minősítést adtak a kártérítéshez való hozzájutás egyszerűségére és összegére. 

Következtetések, javaslatok 

A kutatás több kérdésben is igazolta, hogy a postai szolgáltatások minőségének 
értékelése a nemzetközi trendekhez hasonló eredmények kialakulásához vezetett 
Magyarországon is. 

Általában az ügyfelek postai szolgáltatásokkal kapcsolatos minőségi tapasztalata, 
különösen a gyorsasági tényező értékelése hatással van az elvárásokra. Ezen kívül 
a fogyasztók elégedettségének mértékét kismértékben befolyásolja a vizsgált szol-
gáltatások minőségi szintje. Más szolgáltatásokhoz hasonlóan a szájreklám fontos 
szerepet játszik a fogyasztói információszerzésben. Az eredmények alapján el-
mondhatjuk, hogy minél kedvezőbb a postai szolgáltatásokkal kapcsolatos fo-
gyasztói vélemény, annál előnyösebb a megítélés. A reklám szerepe a kedvező
vállalkozói imázs kialakításában alacsony. 

Az eredmények birtokában láthatjuk, hogy a kérdőíves felmérés választ adott a 
kutatás fő célkitűzéseire, a vizsgált változók közötti lényeges összefüggések feltá-
rásával. A fogyasztói elégedettség-elégedetlenség árnyaltabb elemzéséhez meg 
kell ismerni a fogyasztói megkérdezés előtt átélt panaszhelyzeteket, és panasz-
kezelési tapasztalatokat. A problémás helyzetek elemzéséhez használható módszer 
a fókuszcsoportos interjú. 

Ugyanakkor feltehetjük a kérdést: jelen kutatás modellje, és módszere alkalmaz-
ható-e más közüzemi szolgáltatások fogyasztói értékelésének vizsgálatához? Kije-
lenthetjük, hogy a modell tényezőinek operacionalizásánál figyelembe kell venni 
az adott szolgáltatás sajátosságait is, így például a fogyasztói értékelés összete-
vőit, meghatározó dimenzióit. 



ERCSEY IDA

58 

FELHASZNÁLT IRODALOM 

1. Anderson, E. W.–Fornell, C.–Lehmann, D. R. (1994): Customer Satisfaction.
Market Share and Profitability: Findings from Sweden, Journal of Marketing, 
Vol. 58. 

2. A területfejlesztési statisztikai kistérségek fontosabb adatai. KSH, Budapest, 
2004. 

3. Cadotte–Woodruff–Jenkins (1987): Expectations and Norms in Models of 
Consumer Satisfaction. Journal of Marketing Research, XXIV (August), pp. 
305–314. 

4. Churchill, G. A.–Surprenant, C. (1982): An investigation into the determi-
nants of customer satisfaction. Journal of Marketing, Research, 19 (Novem-
ber, 493. o.). 

5. Dumond, E. (2000): Value management: an underlying framework. Interna-
tional Journal of Operation & Production Management, Vol. 20. No. 9. 

6. Engel, J. F.–Blackwell, R. D.–Miniard, P. W. (1986): Costumer Behavior. 
The Dryden Press, Chicago. (501.) 

7. Ercsey I. (2005): Szolgáltatásgaranciák hatása a külső és belső piacokra.
MTA VEAB Konferencia Tanulmánykötet, II. kötete, 40–49. o. 

8. Fornell, C. (1992): A National Customer Satisfaction Barometere: The Swed-
ish experience. In: Journal of Marketing, Vol. 56, pp. 6–21. 

9. Hofmeister-Tóth Á.–Simon J.–Sajtos L. (2003): Fogyasztói elégedettség. Alinea 
Kiadó.

10. Howard, J. A. (1977): Consumer Behavior: Application of theory. New York: 
McGraw-Hill, pp. 57. 

11. Hunt, H. K. (1977): CS/D overview and future research direction. Cam-
bridge/Mass. Marketing Science Institute, pp. 459. 

12. Kolos, K.–Demeter, K. (1995): Szolgáltatások, a fogyasztók elvárásai és 
választási szempontjai. Vezetéstudomány, 1995/6. 19. o. 

13. Matzler, K. (1997): Kundenzufriedenheit und involvement. Wiesbaden: Gabler.
14. Muffatto, M.–Panizzolo, R. (1995): A process-based view for customer satis-

faction. International Journal of Quality and Reliability Management, Vol. 12. 
No. 9. 

15. Patterson, P. G.–Spreng, R. A. (1997): Modelling the relationship between 
perceived value, satisfaction, and repurchase intension in business-to-busi-
ness, services context: an empirical examination. International Journal Service 
Industry Management, 8(4). Pp. 414–434. 

16. Sharma, A.–Grewal, D.–Levy, M. (1995): The Customer Satisfaction/Logistics 
Interfac. Journal of Business Logistics, Vol. 16. No. 2. 

17. Spreng, R. A.–Olshavsky, R. W. (1993): A Desires Congruency Model of Con-
sumer Satisfaction. Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 21, 
No. 3, 169–177. 



A FOGYASZTÓI ELVÁRÁSOK ÉS AZ ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATA A KÖZÜZEMI SZEKTORBAN 

59 

18. Stauss, B.–Neuhaus, P. (1997): The qualitative satisfaction model. Internatio-
nal Journal of Service Industry Management, Vol. 8., No. 3. 

19. Stauss, B.–Seidel, W. (1995): Prozessuale Zufriedenheitsermittlung und Zu-
friedenheitsdynamik bei Dienstleistungen. Wiesbaden, Gabler (182. o.). 

20. Tax, S. S.–Brown, S. W. (1998): Recovering and learning from service failure. 
Sloan Management Review, Vol. 40. Pp. 75–88. 

21. Tse, D. K.–Wilson, P. C. (1988): Models of consumer satisfaction: An exten-
sion. Journal of Marketing Research, 25/4. Pp. 204. 

22. Veres Z. (2003): Szolgáltatásmarketing. KJK KERSZÖV, Budapest, 3.2.2., 
3.2.10. és 4.1. fejezet. 

23. Westbrook, R.–Reilly, M. (1983): Value-percept disparity. Advances in Con-
sumer Research 10. Association for Consumer Research. Pp. 56–261. 





61 

GERGÓ ZSUZSANNA28 

KÖZÖSSÉGI KÖRNYEZETVÉDELEM – LIFE PROGRAMOK 

„Fenntartható fejlődés csak akkor valósítható meg, ha azt kö-
zös célkitűzésnek tekintik: bármi történik egy adott országban 
vagy területén, az kihatással lesz a tágabb környezetre.” 

(Stavros Dimas környezetvédelmi biztos, 2008) 

Az integráció kezdetén a Római Szerződést aláíró hat tagállam vezetői még nem 
tartották szükségesnek a környezetvédelmi feladatok szupranacionális szintű ösz-
szehangolását, ezért az még évtizedekig a tagállamok kizárólagos hatáskörében 
maradt. Csak az Egységes Európai Okmány intézményesítette a környezet vé-
delmére vonatkozó cikkeket (EK szerződés harmadik rész, XIX. cím) 1986-ban. 
A maastrichti szerződés (1992) ezt új célokkal egészítette ki, s előírta, hogy az 
„első pillérbe” tartozó szakpolitikák területén történő jogalkotásnál figyelembe 
kell venni a környezetvédelmi szempontokat. Ez a mainstraming, a környezeti 
szempontok ágazati politikákba történő integrálása (EK szerződés 6. cikk.). 

A környezetpolitika jelenleg is a megosztott hatáskörű politikák közé tartozik – 
közösségi politika (Community policy). „Aktorai”: a Bizottság (kezdeményezés 
és monitoring), a Tanács és Parlament (együttdöntési eljárás), valamint a tagálla-
mok intézményei. 

A közösségi környezetvédelmi politika fő célkitűzései: 

• a környezet minőségének megőrzése, védelme és javítása, 
• a természeti erőforrások ésszerű hasznosítása, 
• az emberi egészség védelme, 
• nemzetközi szintű intézkedések ösztönzése a környezeti problémák megelő-

zésére. 

—————— 
28 Dr. Gergó Zsuzsanna CSc., a történelemtudomány kandidátusa, egyetemi docens, Pannon 

Egyetem, Veszprém. 



GERGÓ ZSUZSANNA 

62 

A KÖZÖSSÉGI KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKA ALKOTÓELEMEI 

A közösségi környezetvédelmi politika eszköztára összetett. Alapját a Közösség 
intézményei (Bizottság, Tanács) által alkotott másodlagos közösségi jogforrások 
(környezetvédelmi jog) képezik. A közösségi környezetvédelmi joganyag kisszá-
mú rendeletből (pl. vegyi anyagok export-importja, hulladékok szállítása, veszé-
lyeztetett fajok kereskedelme) és több száz, többségében vertikális (víz, levegő,
zaj, hulladék) irányelvből áll. A 90-es évektől a jogalkotás mellett egyre hangsú-
lyosabbá vált a jogalkalmazás, a végrehajtás hatékony ellenőrzése. 

A közösségi környezetvédelmi stratégia lényegét a cselekvési programok tartal-
mazzák. Az 1972-es első – három éves – keretprogram meghirdetése óta már 
a hatodik – 2010-ig tartó környezetvédelmi keretprogram megvalósítása zajlik.
A fenntartható fejlődés jövőstratégiájának szellemében megfogalmazott négy fő
prioritása:

• az éghajlatváltozás (az éghajlati változásokat kiváltó okok csökkentése, új 
energiaforrások arányának növelése), 

• a természeti és biológiai sokféleség megőrzése, 
• a környezet- és egészségvédelem (az egészséget fenyegető hatások elleni 

küzdelem, tájékoztatás stb.) 
• a természeti erőforrások és hulladékgazdálkodás (természeti erőforrások fe-

lelősségteljes kezelése). 

A koppenhágai székhelyű Európai Környezeti Ügynökséget (European Environ-
ment Agency) az 1210/90/EGK rendelet hívta életre (Tényleges működését 1994-
ben kezdte meg). Célja: „a fenntartható fejlődés támogatása és Európa környezeti 
állapotában bekövetkező jelentős mértékű és mérhető javulás elősegítése”. Ennek 
érdekében információkat gyűjt, stratégiai elemzést, előrejelzést végez és tájékoz-
tató tevékenységet folytat a közpolitikai döntéshozók és nyilvánosság számára. 
Az uniós tagállamok mellett Izland, Liechtenstein, Svájc és Törökország is részt 
vesz az Ügynökség munkájában. 

A közösségi környezetvédelemi politikai legfiatalabb elemét az Európai Tanács 
2007. március. 8–9-i ülésén elfogadott hosszú távú stratégiavállalás: az „Integrált 
éghajlatváltozási és energiapolitika” képezi. A 2001-es göteborgi csúcs az Euró-
pai Unió fenntartható fejlődésre vonatkozó stratégiája és a közösségi támogatások 
kiemelt területeként jelölte meg – a versenyképesség és foglalkoztatás mellett – a 
környezetvédelmet. 2005-ben félidős lisszaboni értékelésében az EiT megismétel-
te az „innovatív, versenyképes, a szociális igazságosságot és társadalmi kohéziót 
megvalósító” Európa megteremtése melletti elkötelezettségét, hangsúlyozva egy-
úttal a környezet védelmének és minősége javításának fontosságát is. A 2006-os 
júniusi csúcson az EiT felülvizsgálta az fenntartható fejlődési stratégiát és hét 
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prioritási területet jelölt ki a közös cselekvés számára: éghajlatváltozás és „tiszta 
energia”, fenntartható közlekedés, fenntartható fogyasztás és termelés, népegész-
ségügyi fenyegetések, természeti erőforrásokkal való jobb gazdálkodás, társadal-
mi kirekesztettség és demográfiai kihívások, globális szegénység elleni küzdelem. 
A 2007. márciusi csúcs 2020-ig fogalmazott meg kötelezően elérendő célokat az 
üvegházhatást okozó gázok csökkentése, a megújuló energiaforrások és bioüzem-
anyagok területén. (Az EU vállalta, hogy a megújuló energiahordozók arányát 
2020-ig 20%-ra növeli, 20%-kal csökkentve egyidejűleg a széndioxid-kibocsátást 
az 1990-es szinthez képest. Ugyancsak célként fogalmazták meg az üvegházha-
tású gázok kibocsátásának csökkentését 2050-re – globális szinten – az 1990-es 
szint 60–80%-ára.) 

A környezetpolitikai célkitűzések finanszírozása a tagállami és a közösségi költ-
ségvetésből együttesen történik. EK-szinten elsősorban az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap végzi a környezetvédelmi célú beruházások, 
fejlesztések pénzügyi társfinanszírozását. (Előbbi a régiók, utóbbi a legszegé-
nyebb tagállamok estében.) A 2007–2013-as költségvetési időszakban a Kohé-
ziós Alap és Strukturális Alapok célkitűzései együttesen kerültek meghatározásra. 
(Konvergencia, regionális versenyképesség és foglalkoztatás, európai területi 
együttműködés.) A megemelt összegű Kohéziós Alapból 26,5 milliárd eurót for-
díthat a jogosult 15 tagállam környezetvédelmi fejlesztésekre, s ezen kívül pályáz-
hatnak még az ERFA forrásokra is. 

Emellett kutatási keretprogramok valamint az Európai Beruházási Bank hitelei is 
felhasználhatók környezetvédelmi fejlesztésekre, beruházásokra (az összes pro-
jekt 20%-a). 

LIFE (L’INSTRUMENT FINANCHIER POUR L’ENVIRONMENT) –
PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK A KÖRNYEZETÉRT 

A Bizottság javaslatára 1992-ben hozták létre a költségvetésből finanszírozott 
– kifejezetten környezetvédelmi célú pénzügyi eszközt – a LIFE programot, amely 
az uniós tagállamok, illetve harmadik országok környezetvédelmi projektekhez 
nyújt pénzügyi támogatást. 

1992–2004 között a LIFE I–II–III: programok 40 országban 2500 projektjének 
pénzügyi támogatásában vettek részt. A projektek 3,6 milliárd euróra becsült 
összköltségéhez 1,3 milliárd euróval járultak hozzá. A támogatási összeg – általá-
ban – a jogos költség 50%-át, a 92/43 EEC irányelv alapján prioritást élvező ter-
mészetes élőhelyek és fajok védelme esetében 75%-át érte el. A pályázati részvé-
tel „minden természetes és jogi személy” előtt nyitva állt. 
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A LIFE programok költségvetési támogatása (millió EUR) 

Forrás: saját szerkesztés. 
A LIFE III programot (2000–2004) meghosszabbították 

a költségvetési periódus (2006) végéig. 

A LIFE program általános célja a közösségi környezetvédelmi politika és kör-
nyezetvédelmi jogszabályok végrehajtásának és korszerűsítésének támogatása, 
elősegítve a környezetvédelmi szempontok egyéb EU-szakpolitikákba történő
integrálását, valamint új megoldási módok, innovációk kifejlesztését. Tematikus 
programjai: 

LIFE – Természet (LIFE – Nature) a vadon élő növény- és állatvilág megőrzésé-
hez, élőhelyek komplex védelméhez és fajvédelmi programokhoz nyújt támoga-
tást. Eszköze a Natura 2000 hálózat, az egész kontinens számára értékes, egyedi 
vagy veszélyeztetett élőhelyek és fajok védelmére kijelölt területek összessége. 
(A kijelölés alapja: a Madárvédelmi irányelv (1979), és az Élőhelyvédelmi Irány-
elv (1992). Célja: a biológiai sokféleség megőrzése, ezt elősegítő európai ökoló-
giai hálózat működtetése. 

A Bizottság által a Tanács és az Európai Parlament részére készített LIFE III. 
félidős beszámolóból (2000–2004) kiderül, hogy a LIFE III. – Természet projek-
tek támogatására fordították a teljes támogatás 47%-át, 1,75 millió eurót. A be-
nyújtott 930 pályázatból 318 minősült sikeresnek. A társfinanszírozás átlagos 
mértéke 53,4% volt. A kedvezményezettek kétharmadát a nemzeti és regionális 
hatóságok, 25%-át a civil szervezetek alkották. 
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A támogatások az alábbi tevékenységekre terjedtek ki: 

• területkezelési, illetve fajvédelmi tervek kidolgozása, végrehajtása, 
• leromlott állapotú területek helyreállítása és védelme, 
• közigazgatás, szakemberek figyelmének felhívása, 
• élőhelyek és fajok tudományos monitoringja. 

A Natura 2000 terület mintegy 10%-a vett részt legalább egy (2,5%-uk több) pro-
jektben. A projektek részletes elemzéséből kiderül, hogy a támogatott pályázatok 
87%-a az élőhelytípusok védelmére irányult, s többségük tevékenysége emellett 
kapcsolódott a Bizottság 1995-ös vizes élőhelyekről szóló közleményének céljai-
hoz is. Számos tevékenység irányult a kihalással közvetlenül fenyegetett fajok 
vészhelyzeti megmentésére. 

Litvánia és Málta kivételével az Unió valamennyi tagállama bekapcsolódott a 
LIFE – Természet programba. A legtöbb projekt a déli tagállamok területén való-
sult meg, míg a legnagyobb pályázatok az északi tagállamokhoz kapcsolódtak. 
A Bizottság értékelése szerint a széles tevékenységi kört átfolyó projektek „ele-
gendőnek bizonyultak ahhoz, hogy az egész Európai Unióban gátat vessenek a 
biológiai sokféleség csökkenésének”. 

LIFE – Környezet (LIFE – Environment) program ipari innovációs és demonstrá-
ciós jellegű, helyi szintű, kisléptékű környezetvédelmi projekteket, innovatív 
kezdeményezéseket, az ipar és a helyi hatóságok számára készített bemutatókat, 
kiállításokat támogat. Részesedése a teljes LIFE III. költségvetésből – hason-
lóan a LIFE – Természethez – 47%. A 2000–2004 között benyújtott 2588 pályá-
zatból 430 harminc részesült közösségi támogatásban. (Az összes EK ráfordítás 
281 318 631 euró volt.) 

A LIFE – Természethez hasonlóan itt is az Unió déli tagállamai (Olaszország, 
Spanyolország) voltak a legsikeresebb pályázók. (A projektek számát és a támo-
gatási összeget tekintve Olaszország az első.)

A támogatott tevékenységek: 

• hulladékgazdálkodás (csomagolóanyagok és műanyagok, veszélyes vagy 
problémás hulladékok), 

• integrált környezetgazdálkodás (öko-gazdálkodás, öko-cimkézés, „Európai 
Virág Hét” mozgalom elindítása), 

• vízgazdálkodás (szennyvízkezelés, talajvízvédelem, folyószabályozás), 
• A gazdasági tevékenység környezetvédelmi hatásának minimalizálása (tiszta 

technológiák, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése), 
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• Környezetvédelmi szempontok integrálása (városi környezetvédelem, tenger-
parti területgazdálkodás, turizmus, földhasználat fejlesztése és tervezése), 

• Termékek és szoláltatások környezeti hatásainak csökkentése, 
• Fenntartható területfejlesztés és rendezés. 

Környezetvédelem
9%

Gazdasági 
tevékenység

18%

Vízgazdálkodás
20%

Integrált 
környezetgazdálkodás
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27%
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Szolgáltatások
10%

 
A LIFE III – Környezet támogatások megoszlása 

tevékenységi területek szerint 2003, 2005 (%) 
Forrás: saját szerkesztés. 

Life – Harmadik országok (LIFE – Third countries) program az Európai Unió-
val szomszédos térségekbe irányuló technikai segítségnyújtást foglalja magába. 
A LIFE III. időszakban 81 pályázatot támogatott, 29 931 692 euróval, ami a teljes 
támogatási összeg 6%-a. 

A részletesebb bemutatás tárgyául választott 2005-ös év 9,223 millió eurós befek-
tetéséből az Unió 6,348 millió eurót fedezett. (16 projekt részesült társfinanszíro-
zásban.) 

A támogatottak között található például a Horvát Környezetvédelmi Hivatal 
(533 700 euró) az EU előírásainak megfelelő nemzeti szabványok és módszerek 
kidolgozása egy talajfigyelő program keretében (állomások elhelyezkedése, adat-
gyűjtés, referenciaközpontok, pénzügyi terv stb.) c. pályázata, a Horvát Nemzeti 
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Vízgazdálkodási Hivatal (211 571 euró) „Új laboratórium létrehozása a szennyvíz 
biológiai lebomlásának elemzésére” (nemzeti vízügyi stratégia kidolgozásának 
elősegítése, összhangban az EU vízügyi irányelveivel) c. projektje. A sikeresen 
pályázók között találjuk a horvát Lonsjko Polje-i természeti parkot (496 845 euró) 
„Integrált vízgyűjtő-gazdálkodás kidolgozása, konzultációs folyamat kialakítása” 
témájú pályázatával, valamint a Zágrábi Egyetem Építőmérnöki Karát (492 584 
euró) „Építési és bontási hulladék kezelése fenntartható rendszerének létrehozása” 
(kataszter készítése az építési és bontási hulladéklerakókról, a hulladék mennyi-
ségéről és típusairól, fehér foltok felderítése) c. projektjével. 

A LIFE – Harmadik ország program támogatta Hebron városát az ipari tevékeny-
ségből származó iszaptörmelék kezelésére, az olasz és palesztin szervezetekkel 
közösen létrehozandó kísérleti központ létesítésében (770 000 euró), csakúgy, 
mint az izraeli Heschel Center for Environmental Learning and Leadership háló-
zatépítő tevékenységét, amely önkormányzati tisztviselők, ügyvédek, polgármes-
terek képzését dolgozta ki a helyhatósági tervezés hatékonyságának növelése 
céljából (834 934 euró). A sikeresen pályázók között találjuk a jordániai Hasemite 
Egyetem „Stratégiák és eszközök kidolgozása a túrizmus növekedése okozta prob-
lémák kezelésére” (kísérleti intézkedések és tanulmányok, e-képzési modul kidol-
gozása) pályázatát is. Tunézia, Marokkó és Algéria összevont pályázata – „Obser-
vatoire du Sahara et du Sahel” – 526 144 eurós támogatásban részesült, melynek 
keretében a súlyos aszályok előrejelzésére szolgáló jelzőrendszer, közös módszer-
tan kidolgozását, a sebezhetőségi területek felmérését, s a know-how átadását 
vállalták. 

A támogatásban részesült a Regionális Környezetvédelmi Központ törökországi 
hivatala, amely partnerségépítést, információáramlás megszervezését, szakpoli-
tikák kidolgozását vállalta. („Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó kapacitásépítései 
projekt” – 252 488 euró). Az oroszországi Kalinyingrádi Helyhatóság Környezet-
védelmi Központja a környezetszennyezés integrált megelőzési-ellenőrzési gya-
korlatának támogatására (szemináriumok szervezés, web-alapú információs könyv-
tár létesítése) pályázott sikerrel (492 837 euró). 

LIFE+

2004 szeptemberében a Bizottság kezdeményezte egy új – a korábbinál átfogóbb – 
környezeti célú pénzügyi program indítását. A Parlament első olvasatban 2005. 
július 7-én tárgyalta az előterjesztést, majd közel egy év múlva 2006. június 27-én 
a Tanács is kialakította álláspontját. A Parlament a második olvasatban (2006. 
október 24.) 31 módosítást fogalmazott meg a tanácsi közös állásponthoz. A vita-
tott kérdések zöme a költségvetés kezelésével (Bizottság és tagállami hatáskör 
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megosztása) függött össze. A Parlament és a Tanács álláspontjának többfordulós 
egyeztetése után 2007. március 27-én született meg a végleges megállapodás,
melyet az Európai Parlament plenáris ülése 2007. május 21-én harmadik olvasat-
ban hagyott jóvá LIFE+ néven. 

A rendelet – Európai Parlament és a Tanács 614/2007 EK rendelete (2007. május 
23.) a környezetvédelmi célú eszközről (LIFE+) – 2007. július 9-én jelent meg az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában, s a kihirdetés után 3 nappal lépett életbe. 

A hosszú vita után elfogadott kompromisszum lényege, hogy a Bizottság tovább-
ra is megőrzi központi szerepét a program végrehajtásában, (az operatív progra-
mokat a tagállamok határozhatják meg, de a támogatás odaítéléséhez a Bizottság 
hozzájárulása szükséges). A Parlament sikeresen akadályozta meg a tagállamokat 
abban, hogy „nacionalizálják” (visszaállamosítsák) a költségvetési forrásokat. (Az 
volt a vélemény, hogy szűkített bizottsági hatáskör esetén a tagállamok kormányai 
a támogatásból saját környezetvédelmi adminisztrációjukat finanszírozzák majd, s 
így nem valósul meg az „európai hozzáadott érték”.) A költségvetés 78%-a (a ja-
vasolt 80%-kal szemben) fordítható projektekre, míg az összeg 2%-át a Bizottság 
használhatja fel kapcsolódó kiadásaira (kampányok, „zöld hetek” finanszírozása). 

További korlátozás, hogy a támogatások 15%-át a nemzeti kormányoknak transz-
nacionális projektekre kell fordítaniuk. Ugyancsak a Parlament javaslatára került 
be az eredeti tervezetbe – a korábbi 2 fő téma – Politikák menedzselése, illetve 
Kommunikáció – mellé a Természet és biodiverzitás címszó is, amelyre a teljes 
támogatási összeg felét kell fordítani. (Ennek révén sikerült garantálni a Natura 
2000 fenntartását, bár a költségek jó részét továbbra is a regionális fejlesztés és a 
vidékfejlesztés biztosítja.) 

Az egyeztetések eredményeként az eredeti költségvetés összegét megemelték 
további 40 millió euróval. A teljes pénzügyi keret a 2007–2013 közötti időszakra 
így 2143 milliárd euróra módosult. 

A Rendelet megfogalmazása értelmében a LIFE+ általános célja, hogy egységes 
környezetvédelmi pénzügyi eszközt hozzon létre – mindenekelőtt a hatodik kör-
nyezetvédelmi keretprogram prioritásainak támogatására, „hozzájáruljon a Kö-
zösség környezetpolitikájának és környezetvédelmi jogszabályainak végrehajtá-
sához, korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez – beleértve a környezetvédelemnek az 
egyéb politikákba való beillesztését –, és ezáltal a Közösségen belüli fenntartható 
fejlődéshez” [1. cikk (2)]. 

A LIFE+ összevont több – korábban működő – környezetvédelmi programot (LIFE 
program, a Forest Focus, a fenntartható városi fejlődés, a környezetvédelemmel 
foglalkozó, nem kormányzati szervezeteket támogató program), s ezzel egyidejű-
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leg egyszerűsítette a programozást és az irányítást. Az új keretszabályozás az 
elképzelések szerint a korábbinál hatékonyabb, rugalmasabb és kevésbé bürokra-
tikus rendszert eredményez. 

A közösségi pénzügyi támogatás aránya a támogatható költségeknek – a korábbi 
LIFE programokhoz hasonlóan – legfeljebb az 50%-át érheti el. (Kivételes eset-
ben – kiemelt jelentőségű élőhelyek vagy fajok, illetve elsődlegesen támogatan-
dónak minősülő madárfajok – támogatható a költségek 75%-a is.) [5. cikk (3).] 

Nincsenek nemzeti kvóták, csak iránymutató nemzeti allokációk. A tagállamok szá-
mára egy keretösszeget határoztak meg, amelyre évente lehet pályázni. (A Bizott-
ság biztosítja, hogy egyetlen tagállam juttatása sem lehet kevesebb évi 1–3 millió 
euró közötti összegnél.) 

A kedvezményezettek a tagállamok közjogi és/vagy magánjogi szervei, szereplői
és intézményei. (8. cikk.) A LIFE+ is lehetővé teszi a harmadik országok részvé-
telét (EFTA-államok, tagjelölt országok, a stabilizációs és társulási folyamatban 
részt vevő nyugat-balkáni országok). 

A LIFE+ akárcsak a korábbi LIFE III. három elemből áll: 

Life+ Természet és biodiverzitás 

Fő célkitűzése: „a természeti rendszerek, természetes élőhelyek, vadon élő nö-
vény- és állatfajok védelme, megőrzése”, helyreállítása, valamint ezek működésé-
nek elősegítése azzal a céllal, hogy 2010-ig az Európai Unióban megálljon a 
biodiverzitás – így a genetikai erőforrások sokféleségének – csökkenése (II. Mel-
léklet). 

A programon belül a LIFE+ Természet kizárólag a madár- és élőhelyvédelmi 
irányelv megvalósítására irányuló „best pactice”-okat, demonstrációkat, azaz 
hosszú távú, fenntartható természetvédelmi intézkedéseket, beruházásokat támo-
gat a Natura 2000 területén belül (pl. területvásárlás, területbérlés). 

A LIFE+ Biodiverzitás ezzel szemben függetlenül a madár és élőhelyvédelmi 
irányelvtől: Commission Communication ’Halting the loss of biodiversity by 
2010 – and beyond’, rövid távú, innovatív intézkedéseket szolgáló akciókra, de-
monstrációs projektekre vehető igénybe (pl. rövid távú területbérlés vagy kom-
penzáció), amelyek segítik a biodiverzitás fenntartását. 
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LIFE+ Környezetvédelmi politika és irányítás 

Fő célkitűzések: innovatív szakpolitikai megközelítések, technológiák, módszerek 
és eszközök kifejlesztése, elterjesztése, amely módszerek, eljárások közhasznú 
célt (public dimension) szolgálnak. Prioritások: 

• Éghajlatváltozás: az üvegházhatást okozó gázok koncentrációjának stabili-
zálása (a globális felmelegedés mértéke ne haladja meg a 2 C°-ot), 

• Víz: jó ökológiai állapotot eredményező, költséghatékony intézkedések ki-
dolgozása (összhangban a 200/60/EK vízügyi keretirányelvvel), 

• Levegő: levegőminőség javítása (az emberi egészségre és a környezetre ve-
szélyt jelentő kockázatok csökkentése), 

• Talaj: talajmegóvás, talajfunkciók megőrzése (megelőzés, helyreállítás), 
• Városi környezet: Európa városi környezeti teljesítményének javítása (össz-

hangban a közlekedési- és energiaszektorral), 
• Zaj: környezeti zajjal kapcsolatos szakpolitikák kialakítása (megelőzés), 
• Vegyi anyagok: vonatkozó jogszabályok hatékonyabb végrehajtása (kiemel-

ten: 1907/2006/EK(REAC) rendelet a növényvédő szerek fenntartható hasz-
nálatáról szóló tematikus stratégia végrehajtása), 

• Természeti erőforrások és a hulladék: szakpolitikák kialakítása, hulladék-
keletkezés megelőzése, hulladék újrahasznosítása (tematikus stratégia haté-
kony végrehajtása), 

• Erdők: információbázis (uniós koordinációs hálózat), erdőtüzek elleni véde-
lem (a korábbi Forrest Focus program integrálása), 

• Innováció: környezettechnológiai cselekvési terv végrehajtásának támoga-
tása (technológiák, módszerek, eszközök kifejlesztése), 

• Stratégiai megközelítés: a közösségi környezetvédelmi jogszabályok hatéko-
nyabb végrehajtásának ösztönzése (tudásalap fejlesztése, KKV-k környezeti 
teljesítményének javítása). 

LIFE+ Információ és kommunikáció 

Fő célkitűzés: rendszeres és eredményes információáramlás fenntartása (politikai 
döntéshozók segítése, hozzáférés az állampolgárok számára), képzés, találkozók 
szervezése, workshopok, hálózatépítés, környezettudatosságot erősítő kampányok, 
különös tekintettel az erdőtüzek megelőzését szolgáló felvilágosításra. 

A LIFE+ projektek cselekvési támogatásaira szánt 2007. évi költségvetés: 187 mil-
lió euró, melynek 50%-át a természet és biológiai sokféleség megőrzését elősegítő
intézkedésekre kell elkülöníteni. 
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A 2007-RE VONATKOZÓ NEMZETI TÁMOGATÁSOK INDIKATÍV ÖSSZEGEI 

ORSZÁG INDIKATÍV 
ÖSSZEG ORSZÁG INDIKATÍV 

ÖSSZEG ORSZÁG INDIKATÍV 
ÖSSZEG 

Ausztria 3 509 000 Görögország 6 356 000 Nagy-Britannia 14 871 000 
Belgium 3 858 000 Hollandia 5 996 000 Németország 21 762 000 
Bulgária 4 025 000 Írország 2 944 000 Olaszország 16 457 000 
Ciprus 2 000 000 Lengyelország 8 858 000 Portugália 5 236 000 
Cseh Közt. 3 710 000 Lettország 2 574 000 Románia 8 139 000 
Dánia 4 591 000 Litvánia 2 500 000 Spanyolország 20 028 000 
Észtország 3 098 000 Luxemburg 2 044 000 Svédország 7 685 000 
Finnország 6 696 000 Magyarország 4 673 000 Szlovénia 4 029 000 
Franciaország 16 357 000 Málta 2 148 000 Szlovákia 2 857 000 

Forrás: C 232/10 Az Európai Unió Hivatalos Lapja. 

LIFE PROGRAMOK ÉS MAGYARORSZÁG 

A közép- és kelet-európai országok 2001-től résztvevői a LIFE III. programnak. 

2004–2006 között az újonnan csatlakozó 10 ország: 3,8 milliárd euró környezet-
védelmi támogatásban részesült. 

Az EU Bizottsága és a KVM között 2000-ben létrejött megállapodás alapján Ma-
gyarország 2001-ben pályázott először a LIFE III. program pénzügyi támogatá-
sára. 4 természetvédelmi és 8 környezetvédelmi pályázatot nyújtott be, melyből
3 bizonyult sikeresnek. A nyertes pályázatok: 

• A farkas és hiúz fajvédelmi tervben megpályázott terepi monitoring végre-
hajtása (Szent István Egyetem, teljes összeg: 390 703 euró, ebből támoga-
tás: 255 000 = 65%). 

• Használt gumiabroncs újrahasznosítása (Regum Kft., 1 064 640 euró, támo-
gatás: 243 364 = 30%). 

• A levegő szennyezettségét jelző biomonitoring rendszer kiépítése és működ-
tetése. Kelet-Magyarország nagyvárosaiban (Tiszántúli Környezetvédelmi 
Felügyelőség, teljes összeg: 760 000 euró, támogatás: 431 610 = 50%). 

2001–2006 között Magyarország 31 nyertes pályázata révén 19,824 millió euró 
kiegészítő pénzügyi forráshoz jutott. Az elnyert támogatások fele (16 projekt) 
részesült a LIFE – Természet program társfinanszírozásában. (A projektek teljes 
költsége: 20 591 590 euró, az EU általi támogatás összege: 12 783 845 euró.) 
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Forrás: Czégér Zsuzsanna: LIFE Programok Magyarországon. 2007. dec. 4. (ppt). 
Megjegyzés: 2007-től Magyarország indikatív éves kerete. 

A támogatási arány 44–75% között változott. A kedvezményezettek több mint 
kétharmada a nemzeti parkok köréből került ki. A jelenleg is futó projektek között 
megtalálható a parlagi sas, a kékvércse, a kerecsensólyom vagy a kipusztulás 
fenyegette rákosi vipera védelmének megalapozása a Kárpát-medencében, csak-
úgy mint a Pannon tölgyesek és dolomit gyepek élőhelyrekonstrukciója a Kis és 
Nagyszénásokon, a Beregi síkság komplex élőhelyrekonstrukciója Északkelet-
Magyarországon, a füves területek rekonstrukciója és mocsarak védelme Egyek-
Pusztakócson vagy a Pannon őshonos szegfű (Dianthus diutinus) megóvása. 

A sikeresen elnyert LIFE – Környezet projektek száma 15. A teljes költség 24,5 
millió, amelyből az EU társfinanszírozása 7,6 millió. A támogatott tevékenységek 
széles kört fogtak át a hulladékkezeléstől az éghajlatbarát technológiákig. A jelen-
leg is futó projektek között megtalálható a mezőgazdasági hulladékok korszerű és 
környezetbarát komposztálási módszerének kidolgozása, az integrált vízgazdál-
kodási rendszer árvízvédelmi, természetvédelmi és vidéki foglalkoztatási problé-
máinak kezelése csakúgy, mint az integrált döntés-előkészítési rendszer bevezeté-
se a fenntartható turizmus érdekében a Balaton régióban vagy Dél-Magyarországi 
felszín alatti vizében lévő arzéntartalom fenntartható kezelése és tisztítása. 

A LIFE+ pályázatok beadási határideje: 2007. november 30. A projekt kezdése: 
2009. január elseje. 
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MADARAS JUDIT–VÉGVÁRI ZSUZSANNA29 

ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG A KÖRNYEZET VÉDELMÉBEN,
A TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI TEVÉKENYSÉG TÜKRÉBEN 

Az ügyészséget jellemzően a büntető jogi tevékenységgel azonosítják az emberek, 
gyakran a jogvégzettek is. A szintén közigazgatási jogi szakterületen dolgozó 
ügyész által készített felmérés, amelyben joghallgatók is részt vettek, igazolta 
ezt az egyébként saját tapasztalaton is alapuló kijelentést. (Pintérné dr. Hunyadi 
Orsolya: Az ügyészi törvényességi felügyelet a köztudatban. Ügyészek Lapja, 
2006/1–2.) 

A felmérésből az is kiderült, hogy a közigazgatási ügyész környezetvédelmi tevé-
kenysége még kevésbé ismert, pedig ez a közigazgatási szakág egyik kiemelt jog-
területe. 

A KÖRNYEZETVÉDELEM JOGI ALAPJAI 

A környezetvédelmi jogban alaptörvénynek tekinthető két törvény, a környezet 
védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) és a természet vé-
delméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Ttv.) is a hatálybalépésétől
kezdődően biztosította az ügyészség részvételét valamennyi szakág – büntetőjogi, 
magánjogi és közigazgatási jogi – részére, a környezet- és természetvédelem terü-
letén. 

Az ügyészségre vonatkozó alapvető törvények, illetve szabályozások ugyancsak 
mindhárom szakterület tekintetében megfogalmaznak feladatokat a környezet-
védelemben. Nem is lehet ez másként, hiszen akár a környezet/természetvédelem 
jogszabályi hátterét, akár a felelősségre vonás, szankcionálás eszközeit vesszük 
figyelembe az ezen a jogterületen történő fellépés komplex megközelítést igényel. 

Az ügyészség környezetvédelmi tevékenységének jogi alapját az Alkotmányból 
kiindulva, a Magyar Köztársaság Ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény (to-
vábbiakban: Ütv.) és a különböző környezet/természetvédelmi tárgyú törvények, 

—————— 
29 Dr. Madaras Judit főügyészségi ügyész, Tatabánya. 

Dr. Végvári Zsuzsanna városi ügyész, Tatabánya. 
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valamint az ügyészség szervezetére, a szakági feladatokra vonatkozó szabályok 
(irányító utasítások) adják. 

Az Alkotmány és az Ütv. általános felhatalmazást ad az ügyészségnek arra, hogy 
a törvényesség és az alkotmányosság védelmében a jogszabályok érvényre jutta-
tása végett, a törvényben meghatározott esetekben és módon fellépjen a büntető-
jog, a magánjog és a törvényességi felügyelet területén. 

Konkrétabb felhatalmazást kap az ügyész az egyes környezetvédelmi tárgyú vagy 
rokon jogterületet szabályozó törvényekben arra, hogy a környezetvédelmi ügyek-
ben eljárjon. 

A Ktv. a 109. §-ában, a Ttv. pedig a 60. §-ában biztosítja az ügyész fellépését a 
környezet védelme érdekében mindhárom szakterületen. 

A környezetvédelemmel szorosan összefüggő egyéb jogterületekre vonatkozó tör-
vények is nevesítik az ügyészi részvétel lehetőségét, mint például az állatok vé-
delméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény a 44. §-ában. 

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény, illetve a halászatról és 
a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény arra példa, hogy egyes védendő ter-
mészeti elem érdekében az ügyész eljárás lehetőségét az adott törvényben a Ktv-
re, illetve a Ttv-re történő visszautalás teszi lehetővé. 

A környezetvédelmi ügyészi feladatok szakterületekre történő részletes lebontását, 
illetve meghatározását az Ütv. végrehajtására született legfőbb ügyészi utasítások, 
illetve legfőbb ügyészi, és legfőbb ügyész-helyettesi körlevelek szabályozzák. 
[1/1997. (ÜK. 4.) LÜ h. körlevél, 1/2003. (ÜK. 8.) LÜ körlevél.] 

Ezekből kitűnik, hogy az ügyészi szervezetben sikerült megvalósítani a komplex 
környezetvédelmi tevékenység szervezeti hátterét, de az is észrevehető, hogy ezek 
a feladatok alapvetően a közigazgatási jogi területhez, a törvényességi felügyeleti 
szakághoz kötődnek. 

Elegendő arra utalni, hogy a környezetvédelmi ügyekkel foglalkozó ügyészt a ma-
gánjogi- és közigazgatási jogi szakterületről kell kijelölni, továbbá a környezet-
védelemmel összefüggő ügyészi tevékenységre nézve kifejezett szabályokat a há-
rom nagy szakterületre vonatkozó utasítások közül a törvényességi felügyeletről
szóló 13/1994. (ÜK. 12.) LÜ utasítás (továbbiakban: Utasítás) tartalmaz. 

Sem az Ütv., sem az Utasítás nem tartalmaz külön módszereket vagy intézkedést 
a környezetvédelmi ügyeket intéző törvényességi felügyeleti jogot gyakorló ügyész 
részére, de természetesen rögzít olyan rendelkezést az Utasítás, ami a környezet-
védelmi tevékenységhez kötődik. 
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A KÖRNYEZETVÉDELEM TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE 

A törvényességi felügyeletnek a környezetvédelem területén történő gyakorlása-
kor az ügyész alapvetően az Ütv-ben és az Utasításban, illetve a vonatkozó kör-
levelekben biztosított jogosítványok és kötelezettségek szerint jár el. 

Az Ütv. külön fejezetet szentel a szakterületi tevékenységeknek, így az V. fejezet 
foglalkozik az ügyészi törvényességi felügyeleti tevékenységgel. 

Az Ütv. általában határozza meg a törvényességi felügyeleti jog terjedelmét, az 
ügyészi eszközöket és intézkedéseket ezen a szakterületen. 

Az Ütv. 13. § (1) bekezdése alapján az ügyészi törvényességi felügyelet a Kor-
mánynál alacsonyabb szintű közigazgatási szervek által kibocsátott jogszabályok-
ra, illetőleg az állami irányítás egyéb jogi eszközeire, valamint e szervek egyéb, 
általános érvényű rendelkezéseire és e szervek jogalkalmazás körébe tartozó 
egyedi döntéseire terjed ki. Kiterjed ezen túlmenően a bíróságon kívüli, jogvitát 
intéző vagy hatósági jogkört gyakorló szervek és személyek ez irányú eljárásaira 
és egyedi döntéseire, valamint a gazdálkodó és egyéb szerveknek, jogi személyi-
séggel nem rendelkező szervezeteknek a munkaviszonnyal és a szövetkezeti tag-
sági viszonnyal összefüggő egyedi döntéseire, továbbá a jogszabályok felhatalma-
zása alapján kiadott általános érvényű intézkedéseire. 

A törvényességi felügyeleti jogkörben eljáró ügyész jogosult óvást emelni, a terü-
leti, helyi szerveknél az általános érvényű rendelkezésekkel kapcsolatos kezde-
ményezést tenni, hatósági iratokat megtekinteni, ellenőrizni, vizsgálatot tartani, és 
köteles a hatósági, illetve más bíróságon kívüli jogalkalmazó szervek határozatai, 
törvénysértő mulasztásai ellen benyújtott törvényességi kérelmeket, közérdekű
bejelentéseket és törvénysértésre utaló jelzéseket elbírálni. 

Az Ütv. a törvényességi felügyeleti feladatok körében taglalja a szabálysértési és 
a rendészeti ügyekkel kapcsolatos ügyészi teendőket is. 

A tevékenység részletesebb szabályait az Utasítás határozza meg, melyben 2006. 
március 31-től hatályosan külön fejezet szól a környezetvédelmi tevékenységről. 
Az utasítás új fejezete, illetve az addig is hatályban volt és most is élő irányító 
intézkedések alapvetően nem adnak az ügyész kezébe a környezetvédelem terüle-
tén újabb vagy további jogokat, felügyeleti eszközt vagy intézkedési nemet annál, 
mint ami az ügyészt egyébként is megilleti. 

Többlet kötelezettségként a minél gyorsabb ügyészi fellépés és annak a követel-
ménye, hogy az ügyészi intézkedésekben a párhuzamos felelősségre vonás, a 
komplexitás érvényesüljön, fogalmazódik meg elvárásként. 
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Az általános érvényű rendelkezések között azonban előfordulnak olyanok, ame-
lyek a környezetvédelmi tevékenység során jelentőséggel bírnak. 

Például az utasítás 2. § (2) bekezdése, amely azt tartalmazza, hogy a törvényes-
ségi felügyelet ellátása során milyen magatartást (tevékenységet vagy mulasztást), 
határozatot vagy intézkedést kell jogszabálysértőnek tekinteni. A fogalmi kör az 
uniós csatlakozással bővült, megjelent az Unió jogi aktusa is, mint a törvényes-
ségi felügyelet tárgya. Ezáltal a csatlakozást követően a jogszerűség megítélése 
körében a közösségi jognak és az e szabályokból levezetett jogelveknek való 
megfelelést is szem előtt kell tartani. Szükségtelen hangsúlyozni a közösségi jog 
szerepét a környezetvédelmi jogban. 

Az utasítás 3. és 4. §-aiban kerültek rögzítésre a hatáskörre és illetékességre 
vonatkozó rendelkezések. Ezek értelmében a megyei, Fővárosi Főügyészség (a 
továbbiakban: főügyészség) látja el a területi szinten szervezett közigazgatási 
szervek felett a törvényességi felügyeletet akkor is, ha azok a közigazgatási terü-
letbeosztástól eltérő illetékességi területen működnek. Ez esetben a közigazgatási 
szerv székhelye szerinti főügyészség az illetékes. Kivételt képez ez alól, a törvé-
nyességi kérelem, panasz, egyéb beadvány elbírálása, mivel erre az a főügyészség 
illetékes, amelynek területét az ügy érinti. 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy például a Komárom-Esztergom Megyei Fő-
ügyészség az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség eljárása felett törvényességi felügyeleti jogkört – a fenti kivétellel – 
nem gyakorolhat. 

Találkozhatunk olyan szabályokkal is, amelyek kifejezetten a környezetvédelmi 
tevékenységhez kötődnek, bár rendszerint az adott eszköz más törvényességi 
felügyeleti tevékenység esetében is előfordul. 

Kifejezetten a környezetvédelmi tevékenységhez kötődik a felügyelőségeknek az 
a kötelezettsége, hogy a kötelezést vagy bírságolást tartalmazó jogerős határoza-
taikat, megküldik a környezetveszélyeztetés vagy -károsítás helye szerint illeté-
kes főügyészségnek. Az ennek a kötelezettségnek az alapjául szolgáló megállapo-
dásról adott tájékoztatást az 1/1997. (ÜK. 4.) LÜ h. körlevél, meghatározva egy-
ben a határozatok felülvizsgálatának szempontjait is. 

A határozatok felülvizsgálatával kapcsolatos ügyészi teendők az Utasításban is sze-
repelnek az új fejezetben, a 2006. március 31. napjától hatályos módosítás nyo-
mán. Eszerint a környezetvédelemmel foglalkozó ügyész feladata, hogy haladék-
talanul vizsgálja meg a környezet-, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségtől
érkező határozatokat annak érdekében, hogy szükséges-e valamilyen intézkedés 
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megtétele. Az ellenőrzés nemcsak arra irányul, hogy környezethasználó magatar-
tása okán kell-e tenni további intézkedéseket, hanem a hatósági eljárásra is, ide-
értve a végrehajtás megfelelő foganatosítását. 

A hatósági határozatok, illetve az eljárás törvényességének vizsgálata, és ezzel 
együtt a további intézkedések lehetőségének feltárása azonban a törvényességi 
felügyeleti munka más területen való végzésekor is szempont. 

SZAKÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉS 

Ugyancsak a környezetvédelemben megjelenő ügyészi tevékenység hívta életre a 
szakági együttműködés követelményének megfogalmazását, szabályozását. Több 
irányító intézkedésben rögzítésre került a környezetvédelmi tevékenységgel ösz-
szefüggésben a szakágak közötti kötelező tájékoztatás, informálás, melyet adott 
esetben meghatározott iratok egyidejű megküldésével kell teljesíteni. 

A szakági együttműködést írja elő kifejezetten a környezetvédelmi tevékenység 
kapcsán az 1/1997. ÜK. 4. LÜ h. körlevél, az 1/2003. (ÜK. 8.) LÜ körlevél, vala-
mint 2006. március 31. napjától az Utasítás, melynek szabályozása szerint a kör-
nyezetvédelemmel összefüggő tevékenység során a törvényességi felügyelet esz-
közeivel az ügyésznek fel kell tárnia a perindítás, illetve büntetőeljárás megindí-
tásának a lehetőségét is. Hangsúlyozni kell, hogy valamennyi szakágat terheli az 
együttműködés kötelezettsége, hiszen csak így valósulhat meg a gyakorlatban a 
komplex eljárás, felelősségre vonás. 

Az 1/2003. (ÜK. 8.) LÜ körlevél írja elő a környezetvédelemmel való foglalko-
zásra kijelölt ügyész részére, hogy a Btk. 280., 281. és 281/A §-ai miatt indult 
büntetőeljárásokban igénybevett szakértő szakvéleményét, vagy az arról készült 
összefoglalót fel kell terjesztenie a Legfőbb Ügyészségre. Ennek nyilvánvaló 
célja, hogy a szakértői megállapítások – különösen a szennyezés, veszélyeztetés, 
károsítás mértéke, vagy esetleg egyes fogalmak értelmezése vonatkozásában – 
támpontot nyújthatnak a jövőbeni ügyészségi gyakorlat kialakításában, egységesí-
tésében. 

Az utasítás kifejezetten a környezetvédelmi tevékenység körében rendeli el az 
együttműködés megkísérelését a környezetvédelmi/természetvédelmi célú tevé-
kenységet végző társadalmi szervezetekkel.

Az eljáró ügyésznek ismeretei alapján kell eldönteni, hogy az együttműködés szor-
galmazása mennyiben segíti az adott ügyben az ügyészi eljárást. 
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MÓDSZEREK 

Az előzőekben említettek szerint a törvényességi felügyeletet ellátó ügyész a kör-
nyezetvédelmi ügyekben is az utasítás II. fejezetében meghatározott módszereket 
alkalmazza. 

Az Utasítás 9. §-a szerint a törvényességi felügyelet fontosabb módszerei a követ-
kezők: 

a)  egyes jogszabályok tervezetének előzetes észrevételezése; 
b)  a szervek által kiadott jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközé-

nek minősülő rendelkezések törvényességének rendszeres figyelemmel kísérése; 
c)  felvilágosítás és adatok kérése a szervek vezetőitől; 
d)  vizsgálat tartása; 
e)  vizsgálat kezdeményezése; 
f)  az ügyészséghez benyújtott törvényességi kérelmek, jogszabálysértésre utaló 

jelzések, közérdekű kérelmek, panaszok és bejelentések megvizsgálása, illető-
leg megvizsgáltatása; 

g)  jogszabály vagy az állami irányítás egyéb jogi eszköze kibocsátásának, módo-
sításának, vagy hatályon kívül helyezésének kezdeményezése. 

a) A jogszabálytervezetek előzetes véleményezése általában is fontos szerepet 
tölt be az ügyészség tevékenységében. A törvényességi felügyeleti tevékenység 
keretein belül szerzett tapasztalatokat is hatékonyan tudja hasznosítani az ügyész-
ség a környezetvédelmi tárgyú jogszabályok tervezeteinek észrevételezéseinél. Az 
ügyészség észrevételeit az esetek döntő többségében a jogszabály-előkészítők
elfogadták. A magasabb szintű jogszabályok – törvény és kormányrendelet, mi-
niszteri rendelet – tervezetét a Legfőbb Ügyészség véleményezi. 

b) Az ügyészségek folyamatosan figyelemmel kísérik a törvényességi felügyelet 
alá tartozó szervek rendelkezéseit. Ezen túlmenően, amennyiben vizsgálat tartá-
sára kerül sor, úgy a vizsgálat többnyire kiterjed az adott területre vonatkozó ön-
kormányzati rendeletek, illetve egyéb rendelkezések vizsgálatára is. 

c) A környezetvédelmi jog területén különösen nagy jelentőséget kap a felvilágo-
sítás és adatok kérése a szervek vezetőitől. Az iratok bekérése, illetve az adatok 
kérése adott esetben vizsgálat lefolytatása vagy törvényességi kérelem elbírálása 
miatt szükséges, emellett a rendszeres információáramlás nagymértékben elősegí-
ti az ügyészi munkát. Ezt a célt szolgálja a felügyelőségek korábbiakban említett 
kötelezettsége a határozatok megküldésére. 

d) A törvényességi felügyelet módszerei közül az egyik legeredményesebb és a 
leghatékonyabb a vizsgálat tartása. A vizsgálat lehet országos, melyet valamennyi 
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ügyészi szerv köteles végrehajtani, és lehet saját tervezésű, amely az adott megye 
vagy helyi ügyészség részére kötelező. A vizsgálat előnye, hogy egy adott szerv, 
vagy jogterület általános gyakorlata ismerhető meg általa, a vizsgáló ügyész az 
adott eljárásról átfogó képet kap. 

A vizsgálat elrendelésére rendszerint olyan jogterületen vagy szakterületen kerül 
sor, ahol jogalkalmazási, jogértelmezési kérdés vagy eljárási probléma merült fel, 
avagy új jogszabály bevezetése és az ehhez kapcsolódó hatósági teendők ellenőr-
zése a cél. 

A vizsgálatok azért is hasznosak, mert rávilágíthatnak olyan kérdésekre, amelyek 
a jogalkalmazásban gondot okoznak, feltárhatják a jogalkotási hiányosságokat is 
és a vizsgálati tapasztalatok hatékonyan alkalmazhatók a jogszabálytervezetek 
véleményezésénél. 

A vizsgálattartás a környezetvédelemben is az egyik legfontosabb eszköz a ható-
sági munka figyelemmel kísérésére és átfogó megismerésére. 

Az ügyészi vizsgálathoz szervesen kapcsolódik az utóvizsgálat, melynek célja 
annak feltárása, hogy az alapvizsgálat nyomán tett és az elfogadott ügyészi intéz-
kedésekben meghatározott törvénysértéseket megszüntették-e, az eljárást annak 
megfelelően alakították-e a hatóságok. Az utóvizsgálat rendszerint a jelentősebb 
vizsgálatokat követi, amelyeknél az ügyészi intézkedések száma, vagy a feltárt 
törvénysértések súlya, jellege ezt indokolja. 

e) Jelen van a környezetvédelmi ügyészi tevékenységben a vizsgálatkezdemé-
nyezés is. Az utasítás értelmében vizsgálatkezdeményezésre akkor kerül sor, ha 
az ügyész megállapítása szerint valamely hatóság nem tett eleget ellenőrzési köte-
lezettségének vagy olyan jellegű törvénysértés gyanúja merül fel, amelynek elbí-
rálása különleges szakértelmet kíván, vagy az ügyészi törvényességi felügyeleti 
vizsgálat olyan törvénysértési gyakorlatot tárt fel, mely miatt szükségesnek látszik 
a felettes szerv felkérése vizsgálat tartására a hasonló eljárásokat végző szervek 
tekintetében. 

f) A környezetvédelmi tárgyú ügyészi eljárások megindításának is sok esetben 
szolgálnak alapjául a törvényességi kérelmek, bejelentések. 

A törvényességi kérelmek elbírálásakor az ügyészség a kérelemben foglaltak ki-
vizsgálásán és az intézkedésen túl, a kérelmezőt tájékoztatja az ügyészség állás-
pontjáról, az igényérvényesítés lehetőségeiről, akkor is, ha a kérelmet el kell uta-
sítani. 
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ALKALMAZHATÓ INTÉZKEDÉSEK 

Az utasítás külön fejezetet szentel a törvényességi felügyeleti körben alkalmazha-
tó intézkedéseknek is. Az Ütv. három intézkedést – óvás, felszólalás, figyelmez-
tetés – említ a törvényességi felügyelethez kapcsolódva, illetve külön fejezetben 
említi a jelzést, az utasítás 9 pontban sorolja fel az alkalmazható intézkedéseket. 

Az Utasítás 25. §-ában foglaltak alapján az ügyész a törvényességi felügyelet kö-
rében és így a környezetvédelmi ügyekben is az alábbi intézkedéseket teheti: 

a) óvás; 
b) felszólalás; 
c) figyelmeztetés; 
d) --- (hatályon kívül helyezve); 
e) büntető, fegyelmi, szabálysértési, és kártérítési eljárás kezdeményezése; 
f) jogszabály kibocsátásának módosításának vagy hatályon kívül helyezésének; 
g) kezdeményezése; 
h) állami irányítás egyéb jogi eszköze kiadásának kezdeményezése; 
i) jelzés (szignalizáció); 
j) külön jogszabályban meghatározott egyéb intézkedések. 

A leggyakrabban alkalmazott intézkedések az óvás, a felszólalás és a jelzés. 

Óvást két esetben nyújthat be az ügyész: az Ütv. 13/A § (1) bekezdése alapján az 
alkotmányellenes vagy magasabb szintű jogszabállyal ellentétes jogszabály vagy 
az állami irányítás egyéb jogi eszköze ellen, míg a 14. § (1) bekezdése a törvény-
sértő jogerős, illetőleg végrehajtható egyedi döntések elleni óvást szabályozza. 

A törvénysértő egyedi döntés elleni óvás a legerősebb ügyészi intézkedés. Az 
ügyészség a hatósági eljárásokban „kívülálló”, nincs döntési helyzetben sem, 
ezért az óvás jelentősége abban rejlik, hogy azon keresztül az ügyészség képes az 
egyedi ügyben hozott hatósági döntést befolyásolni. Az óvásban a törvénysértés 
megállapításán túlmenően az ügyész indítványt tesz a törvénysértés orvoslására 
is. Az óvás elfogadása esetén a hatóság az óvásban foglaltaknak megfelelő hatá-
rozatot hoz, vagy a korábbi határozatát módosítja vagy új döntés születik. 

Felszólalásra az Ütv. a 16. §-ában foglaltak alapján törvénysértő gyakorlat vagy 
mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés, figyelmeztetésre jövőbeni törvénysér-
tés veszélye esetén kerül sor. 

A felszólalás a hatóság gyakorlatának befolyásolását elősegítő intézkedés, mivel 
az ügyész a törvénysértés ismertetésén és megjelölésén túl indítványt tesz a köve-
tendő helyes gyakorlatra. A felszólalás alapvetően az egyedi törvénysértő dönté-
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seket nem érinti, mert amennyiben ezek orvoslása is szükséges, a felszólalás mel-
lett óvás benyújtására kerül sor. 

Azonban a mulasztás pótlása körében a felszólalás is eredményezhet hatósági 
döntést. 

Viszonylag ritkán alkalmazza az ügyészi szervezet a figyelmeztetés intézkedést, 
amely a jövőbeni törvénysértés veszélye esetén a törvénysértés megelőzésének 
eszköze, mert rendszerint a már kialakult helyzettel szembesül az ügyész. 

A „Vegyes rendelkezések” között, a 27. § (3) bekezdésében szabályozza az Ütv. a 
jelzés intézkedést. A törvénysértésnek nem minősülő hiányosságra és az olyan, 
csekély jelentőségű törvénysértésre, amely más ügyészi intézkedés megtételét 
nem teszi indokolttá, az ügyész jelzésben hívja fel az illetékes szerv vezetőjének 
figyelmét. 

A jelzés intézkedés kiváló eszköz a csekélyebb hibák vagy kisebb hiányosságok 
észrevételezésére, ezért az ügyészség gyakran él vele. 

ELJÁRÁSOK KEZDEMÉNYEZÉSE 

Az utasítás nevesíti intézkedésként büntető, fegyelmi, szabálysértési és kártérí-
tési eljárás kezdeményezését is. Az eljárás kezdeményezés legtöbbször a büntető
és szabálysértési eljárás kezdeményezésében merül ki. Valamennyi esetben az 
eljárást kezdeményező ügyész feladata az alapul szolgáló tényeket a törvényes-
ségi felügyelet eszközeivel felderítse és a tényállást és a bizonyítékokat is rögzítő
feljegyzést vagy átiratot készítsen. 

A jogszabály kibocsátásának, módosításának vagy hatályon kívül helyezésé-
nek kezdeményezése, valamint az állami irányítás egyéb jogi eszköze (jogi 
iránymutatás) kiadásának kezdeményezése általában véve az egységes jogér-
telmezést, ezen keresztül a jogbiztonságot szolgálja. A környezetvédelmi jogban 
is nagy szerepet kap ez az ügyészi intézkedés, hiszen az alkalmazandó jogterület 
rendkívül széles és változatos, egymásra épülő fogalmakkal. 

TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI TEVÉKENYSÉG A GYAKORLATBAN 

A környezetvédelmi tevékenység az ügyészi munkában nap mint nap jelen van, és 
egyre fokozódó hangsúlyt kap. Az egyes szakterületeken nyilvánvalóan eltérő
súllyal és számban jelennek meg a környezetvédelmi tárgyú ügyek, de mindenhol 
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megfigyelhető a lassú növekedés, az egyre összehangoltabb ügyészi munka és 
egyre inkább érvényesül az ügyészi tevékenységre jellemző komplexitás. 

A törvényességi felügyelet a környezetvédelem területén leginkább a hatósági 
eljárások felügyeletével, illetve a szabálysértési eljárások figyelemmel kísérésével 
valósul meg, de érintheti például a környezetvédelmi tevékenységet ellátó társa-
dalmi szervezetek, alapítványok felügyeletét is. Alapul szolgálhatnak az ügyészi 
eljárás megindítására a törvényességi kérelmek is. 

A környezetvédelem területén kiemelt jelentőséget kap a felvilágosítás, adatké-
rés. Az információ egy része jogszabályi előírások vagy irányító intézkedések 
alapján áramlik az ügyészségre, illetve a törvényességi felügyeleti szakterületre, 
ezen belül is a környezetvédelemmel foglalkozó ügyészhez (például a szakági 
együttműködés révén, vagy az Ütv. 13. § (2) bekezdés f) pontja és a (3) bekezdése 
alapján). Nem jogszabály írja ugyan elő, de a korábban említett megállapodás 
következtében a felügyelőségi határozatok rendszeresen érkeznek a főügyészsé-
gekre. 

A gyakorlati hasznosítás sikerét igazolja, hogy az egyik főügyészség a felügyelő-
ség által megküldött határozatokból arra a következtetésre jutott, hogy egyre több 
helyen a külföldiek túlzott mértékű kavicskitermelést folytatnak, és a kavicsokat 
Ausztriába szállítják – ahol egyébként védett a kavics, és a sóder kitermelése til-
tott – majd a kitermelés helyén halastavat létesítenek. Ezek a bányatavak az ivó-
vízbázis tisztaságát veszélyeztetik, ugyanakkor az illetékes nemzeti park igazga-
tóság kivétel nélkül szakhatósági hozzájárulást adott a kavicskitermeléshez. A fő-
ügyészség ezt követően tartott átfogó vizsgálatot a kavicsbányák működése, a sza-
badidő és látványtavak megvalósítása céljából kiadott környezetvédelmi és vízjo-
gi engedélyek törvényessége tárgyában, mely során megállapították, hogy az eljá-
rásokban a jogszabályi előírások, illetve a vízminőség-védelem érdekei háttérbe 
szorultak a bányászathoz kapcsolódó gazdasági érdekekhez képest. 

A vizsgálatkezdeményezés is nagy jelentőséggel bír a környezetvédelem terüle-
tén, mivel ezek az ügyek rendszerint csak jogi szakértelemmel nem bírálhatóak el. 
Többször észleltük, hogy valamely szerv a szükséges kötelező ellenőrzést, vizsgá-
latot nem folytatta le, és vizsgálatot kezdeményeztünk akkor is, ha a felettes szerv 
intézkedését tartottuk indokoltnak. A vizsgálatkezdeményezéseknek rendszerint 
eleget tesznek a felkért szervek és a vizsgálati megállapítások hathatósan alkal-
mazhatóak az ügyészi eljárásban. 

Egy állampolgári beadvány miatt indult eljárásban az ügyészség például megke-
reste az illetékes közegészségügyi hatóságot annak kiderítésére, hogy a hulladék-
kezelést végző gazdálkodó szerv tevékenysége okozhatta-e a beadványban megje-
lölt légúti megbetegedést. Más ügyben rendkívüli (soron kívüli) vizsgálat tartását 
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kértük a felügyelőségtől abban az esetben, amikor a hulladékkezelő tevékenység 
végzésének jogszerűségét több szempontból is megkérdőjelező beadvány érkezett 
az ügyészségre, és a jogszabály szerinti rendszeres vizsgálat csak egy későbbi idő-
pontban lett volna esedékes. 

Az esetleges talajszennyezésre figyelemmel vizsgálat tartására kértük fel az ille-
tékes növény- és talajvédelmi szolgálatot, amikor a környezetre veszélyes hulla-
dék jogellenes elhelyezésének bűntette miatt indult eljárásban megállapítást nyert, 
hogy nagyobb mennyiségű veszélyes hulladékokkal töltött hordókat helyeztek el 
két város területén. 

A törvényességi felügyeleti eljárások megindításának nagy csoportját képezik a 
törvényességi kérelmek, melyekben a környezetvédelmi problémák jellemzően 
a magánérdek érvényesítéséhez kapcsolódva jelennek meg, tipikusan építésügyi, 
telepengedélyezési eljárásokkal összefüggésben, például zajártalom vagy a helyi 
építési szabályzat megsértése miatt. A törvényességi kérelmek elbírálása során az 
ügyész komplex feladatot lát el, hiszen nemcsak a kérelmezett hatósági eljárás tel-
jes körű megvizsgálása a kötelezettsége, hanem az is, hogy az ügyfeleknek kellő
felvilágosítást adjon, tehát az esetben, ha a kérelem elutasításra kerül vagy az 
ügyész bármely oknál fogva nem tud intézkedést tenni, akkor erről és ennek jog-
szabályi hátteréről, valamint az ügyfél által igénybe vehető eszközökről is tájé-
koztatni kell a kérelmezőt. 

Alaposnak minősült az ügyfél bejelentése abban az ügyben, amelyben az I. fokú 
tűzvédelmi hatóság elrendelte az ingatlanon a kémény üzemeltetésének szünetelé-
sét azonnali hatállyal, mivel az ingatlan kéményén a negyedévenként esedékes 
kötelező bontás nélküli műszaki felülvizsgálatot két értesítés ellenére sem tudták 
elvégezni a magánszemély házánál. A jogorvoslati kérelemre a megyei közigaz-
gatási hivatal helybenhagyta az I. fokú döntést, mivel bizonyítottnak látta az érte-
sítések tényét. A főügyészség, az iratok megvizsgálását követően megállapította, 
hogy a II. fokú hatóság nem tett eleget tényállás tisztázási kötelezettségének, ezért 
óvást nyújtottunk be a II. fokú hatóság döntése ellen, melyet a szerv elfogadott. 

A magánszemélyek által benyújtott törvényességi kérelmek mellett egyre gyak-
rabban fordulnak az ügyészséghez megkereséssel a környezetvédelmi és termé-
szetvédelmi célra létrejött szervezetek, esetenként országgyűlési képviselők, or-
szággyűlési biztosok, de az is előfordult már, hogy maga a környezet- és termé-
szetvédelemért felelős hatóság kérte az ügyészség intézkedését például azért, mert 
szakhatósági véleményét nem vette figyelembe az ügydöntő hatóság. 

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának megkeresése alapján került sor 
például egy telepengedélyezési ügy vizsgálatára, melyben már több éve fennállott 
a vita a szomszédos ingatlanok között, alapvetően a tevékenységgel okozott zaj 
miatt. 
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Az iratok átvizsgálását követően megállapítottuk, hogy éppen a több éve tartó 
viszálykodást ismerve a hatóság különös figyelmet fordított a szükséges engedé-
lyek, szakhatósági hozzájárulások beszerzésére, a körülmények vizsgálatára, és 
azok alapján a telep működését megfelelőnek találták és a telepengedélyt megad-
ták. Az üggyel kapcsolatban az ügyészség csupán a II. fokú hatóság jogorvoslatot 
elbíráló határozatának tartalmi hiányossága miatt élt intézkedéssel. 

Az ügyészi törvényességi felügyelet egyik leghatékonyabb és legeredményesebb 
módszere a vizsgálat tartása. Éppen ezért jellemzően minden évben sor kerül a 
környezet és a természet védelmével kapcsolatos országos vizsgálat tartására. 

Így munkatervi feladatként szerepelt a növényvédelemmel kapcsolatos hatósági 
eljárások törvényességének ellenőrzése is a megyei növény- és talajvédelmi szol-
gálatoknál, mely a környezetvédelemre kiható eljárási hiányosságokat is feltárt. 
Országosan valamennyi ügyészség vizsgálta a termőföld művelési ágának megvál-
toztatásával és más célú hasznosításának engedélyezésével kapcsolatos eljárásokat a 
körzeti és megyei földhivataloknál. Ugyancsak központi vizsgálat volt a környe-
zet- és természetvédelmi egyesületek működése törvényességének vizsgálata. 

Az előzőekben említetteken kívül az ügyészségek folytattak vizsgálatot a környe-
zet minden elemét érintően. Ezek között voltak olyan országos vizsgálatok, ame-
lyekben a vizsgálat tárgya miatt, nem minden főügyészség vehetett részt. Ilyen 
volt például az a vizsgálat, amely a 2003–2004. évben még hatósági jogkörrel 
rendelkező nemzeti park igazgatóságok hatósági tevékenységének ellenőrzését 
tűzte ki célul. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos hatósági eljárások törvé-
nyességi vizsgálata az Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőségre és a fel-
ügyelőségekre terjedt ki. Folytatott vizsgálatot ügyészség a levegővédelem (gép-
járművek környezetvédelmi ellenőrzésével kapcsolatos eljárások), a vízvédelem 
(a felügyelőség egyedi határértéket megállapító határozatainak törvényessége) és 
a földvédelem (jegyzői növényvédelmi hatósági tevékenység, szennyvíziszap fel-
használás és kezelése) tárgyában is. 

A fenti vizsgálatok megmutatták, hogy a környezetvédelemben fontos szerepet 
betöltő hatóságok hatósági tevékenysége nem mindig jogszerű, és ezen belül is 
– ami fokozott figyelmet érdemel – a mulasztások egy része a környezet/természet 
védelméhez kapcsolódik, a hatóságok nem mindig tartják szem előtt a környe-
zet/természetvédelem érdekeit. Az is kitűnik a vizsgálatokból, hogy a rendkívül 
széles körű hatósági tevékenységi jogkörrel rendelkező jegyzők nem ismerik, 
illetve gyakorolják kellően a környezet és a természet védelmével kapcsolatos 
hatásköreiket. 

Az ügyészi intézkedések a jogszerű eljárásra vonatkozó indítványokkal hatható-
san képesek befolyásolni a hatósági munkát. Az ügyész vizsgálatok szükségessé-
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gét a tapasztalatok megerősítették, a benyújtott intézkedéseket a vizsgált hatósá-
gok elfogadták. 

Az ügyészi munka azonban nem ér véget az intézkedés benyújtásával és az ügyész 
nem elégedhet meg az intézkedés formális elfogadásával. Meg kell győződnie 
arról, hogy az elfogadott intézkedést az abban tett indítványnak megfelelően és 
jogszerűen végrehajtották. Mindez történhet akár egyetlen intézkedés figyelem-
mel kísérésével is. A vizsgálat által feltárt törvénysértő gyakorlat, vagy súlyosabb, 
nagyobb számú törvénysértés esetén azonban indokolt utóvizsgálatot tartani. Az 
utóvizsgálat jelentősége nem vitatható, hiszen valóban a legjobb eszköz annak 
kiderítésére, hogy a tapasztalt törvénysértéseket a vizsgált szerv orvosolta-e, és 
azt megfelelően tette-e, beépítette-e eljárásába az ügyészi észrevételeket. A ked-
vezőtlen tapasztalatok esetén az ügyész fegyelmi felelősségre vonást kezdemé-
nyezhet a mulasztóval szemben, ez további nyomatékot ad az ügyészi intézkedé-
sek súlyának. 

Az utóvizsgálat fontosságára példa az a főügyészségi utóvizsgálat, amely feltárta, 
hogy a korábbi vizsgálatban megállapított hiányosságok egy részét továbbra sem 
pótolták a települési önkormányzatnál, ezért a szabálysértési eljárások törvényes-
ségének vizsgálatát követő utóvizsgálat során ismét intézkedést kellett benyújtani 
a tapasztalt hiányosság miatt. Ugyanígy szükségessé vált a környezetvédelmi és 
természetvédelmi tevékenységet végző társadalmi szervezetek működésének utó-
vizsgálattal történt ellenőrzése, mely a korábban már említett országos vizsgála-
tunkat követte. 

A vizsgálatokhoz rendszerint szorosan kapcsolódik a módszerként és intézkedési 
lehetőségként is megjelenő jogszabály vagy állami irányítás egyéb jogi eszköze 
kibocsátásának, módosításának vagy hatályon kívül helyezésének kezdemé-
nyezése. Ez az intézkedés követte a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos hatósági 
eljárások vizsgálatát. 

A Legfőbb Ügyészség a vizsgálati tapasztalatok, illetve felvetések alapján kez-
deményezte jogszabály kiadását a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII 
törvény – vizsgálatkor hatályos – 47. § (1) és a 48. § (1)–(2) bekezdései alapján 
(veszélyes hulladékkal összefüggő tevékenység esetében fedezet biztosítás, illetve 
felelősségbiztosítás kötésének kötelezettsége). A törvény érintett szakaszát idő-
közben módosították és kormányrendeletre bízták a törvényi előírást kitöltő sza-
bályok megfogalmazását. Ugyanennek a vizsgálatnak az alapján kezdeményezte a 
Legfőbb Ügyészség a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésé-
nek feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 5.) Korm. rendelet és a hulladékgazdálkodási 
bírság kiszabásáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítását, illetve 
kiegészítését. 
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A környezetvédelmi ügyészi tevékenység körében feltétlenül említést érdemel a
szabálysértési ügyekkel kapcsolatos ügyészi feladatok ellátása, mivel a sza-
bálysértési ügyek jelentős számban jelennek meg az ügyészi törvényességi fel-
ügyeleti munkában, és az Sztv. és az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. 
(XII. 28.) Korm. rendelet is határoz meg környezetvédelmi és természetvédelmi 
szabálysértéseket. Ezek a speciális szabálysértések rendszerint a köztisztasági 
szabálysértésként vagy csendháborításként jelennek meg a hatóságok gyakorlatá-
ban. Az általános ügyészi tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a hatóságok több 
esetben nem ismerik fel a környezetvédelmi tárgyú szabálysértést megvalósító 
cselekményt, illetve az is előfordul, hogy helytelenül minősítenek köztisztasági 
szabálysértésként egyébként más tényállásba ütköző magatartást. 

Ezeknek a jogszabálysértéseknek, és az eltérő jogalkalmazási gyakorlatnak a ki-
küszöbölésére rendelte el a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség a települé-
sek tisztaságát, az emberi környezet rendjét és nyugalmát sértő, különösen az 
önkormányzati rendeletekben megállapított szabálysértések elbírálásának törvé-
nyességi vizsgálat a községi polgármesteri hivataloknál. A vizsgált eljárások tár-
gyát képező szabálysértések túlnyomozó többségben köztisztasági szabálysérté-
sek voltak, míg egyenlő arányban folytattak le eljárást a hatóságok csendháborítás 
szabálysértése és önkormányzati rendeletbe ütköző szabálysértések miatt. A vizs-
gálat hatálya alá tartozó szabálysértési tényállások közül vizsgálat tárgyát képezte 
továbbá a tűzvédelmi szabálysértés, a környezetvédelmi szabálysértés, az enge-
dély nélküli fakitermelés, veszélyeztetés kutyával szabálysértése, a vízszennyezés 
szabálysértése, az állatbetegség elleni védekezés elmulasztása szabálysértése, az 
építésügyi szabálysértés, valamint a növényvédelmi szabálysértés. 

Megyénkben a vizsgált eljárásokban hozott határozatok túlnyomó többségében 
megalapozottak voltak, a szabálysértési hatóságok a felelősség megállapítása, és 
az eljárás megszüntetése alapjául szolgáló okokat, tényeket tisztázták. 

A vizsgált önkormányzatok a kerettényállásokat kitöltő jogszabályokat is helye-
sen alkalmazták, hiányosságként kizárólag azt tapasztaltuk, hogy a határozat in-
dokolásában az Sztv. 87. § (2) bekezdésének a) pontjában foglaltak ellenére nem 
rögzítették a keretnormát kitöltő jogszabályt. 

A vizsgálat során azonban azt is tapasztaltuk, hogy az elbírált cselekmények mi-
nősítése nem volt megfelelő. Több ügyben az elkövetők nyilvános helyen, provo-
katív jelleggel, több ember előtt vizeltek például a községi sportcsarnok bejárata 
előtt. 

Álláspontunk szerint a köztisztasági szabálysértésért való marasztalás ezekben az 
esetekben nem volt helytálló, mert az elkövetők szándéka a rendelkezésre álló 
iratok alapján arra irányult, hogy az általánosan elfogadható társadalmi normákat 
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felrúgják és azokkal tudatosan szembehelyezkedjenek. Erre tekintettel e cselek-
ményeket közerkölcs megsértése szabálysértésnek kellett volna minősíteni. 

Az is előfordult, hogy a hatóság törvénysértően, a parkrongálás önkormányzati 
rendeletbe ütköző szabálysértése helyett, a hatáskörébe egyébként nem tartozó 
közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése szabálysértés miatt indított 
eljárást. 

Az Sztv. 58. § (1) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy amennyiben a szabálysér-
tési felelősségre vonás szempontjából jelentős, bizonyítást igénylő tény megálla-
pításához vagy megítéléséhez különleges szakértelem szükséges, a szabálysértési 
hatóság szakértőt rendeljen ki. Ennek ellenére a vizsgált eljárásokban feltűnően 
kevés esetben tapasztaltuk ezen bizonyítási eszköz igénybevételét. Ennek oka fel-
tehetően a szakértői vizsgálatok elhúzódása, illetve költségessége. A szabálysérté-
si eljárási költségekhez képest rendkívül magas összegűnek számító szakértői díj 
sem indokolhatja azonban a szakértő kirendelését azokban az esetekben, amikor 
azon a szabálysértés megállapítása, minősítése, vagy netalán a szabálysértés bűn-
cselekménytől való elhatárolása múlik. 

A környezetvédelmi ügyészi tevékenységhez kapcsolódó szakági együttműkö-
dés az ügyészi munka komplexitásából adódóan kiemelkedő jelentőséggel bír, 
hiszen nemcsak a párhuzamos felelősségi formák alkalmazását mozdítja elő, ha-
nem az információáramlás, a konzultációk révén elősegítheti az egységes jogal-
kalmazást és ügyészi fellépést a környezetvédelem területén. 

Nyilvánvaló, hogy az egyes szakterületeken más és más oldala kap hangsúlyt a 
környezetvédelemnek, a szakági sajátosságokból, eszközökből és módszerekből is 
következően más területre koncentrálva és más aspektusból közelít a büntetőjogi, 
a magánjogi és a törvényességi felügyeletet ellátó ügyész. Az eltérő megközelítés 
azonban nem eredményezi, nem eredményezheti a tevékenységek elkülönülését. 
Általános gyakorlat tehát, hogy a szakágak képviselői konzultációkat tartanak 
egyes ügyekben a szükséges intézkedésekről, eljárási cselekményekről. A kör-
nyezetvédelemért felelős ügyész a büntető szakágtól érkezett iratok alapján meg-
vizsgálja, hogy milyen további eljárásra van lehetőség s ennek keretében vagy 
saját hatáskörben folytat törvényességi felügyeleti vizsgálatot, vagy megkeresi a 
szakmai hatóságokat további ellenőrzések érdekében. A szakágak közötti együtt-
működés arra is kiterjedt, hogy büntetőeljárás jogerős befejezését követően érvé-
nyesíthető-e a polgári jogi igény. Az országos tapasztalat azt mutatja, hogy ennek 
a fordítottja is igaz volt, tehát a törvényességi felügyeleti munka során tudomásra 
jutott adatok alapján az ügyészek kezdeményeztek büntetőeljárást, szabálysértési 
eljárást vagy esetleg fegyelmi felelősségre vonást is. 
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A szakágak közötti együttműködés megyénkben is jelen van. Mint kisebb létszá-
mú főügyészségen, az információáramlás gyakran rövid úton, konzultációkkal 
egybekötve történik a szakágak között. A szakági együttműködés keretében több 
esetben indult a magánjogi és közigazgatási jogi szakág előtt eljárás a büntetőjogi 
szakág jelzése vagy pedig a rendőrhatóság napi jelentéséből ismertté vált bűncse-
lekmények alapján. 

Napi jelentésből értesültünk például arról az állatkínzás megalapozott gyanúja 
miatt indult eljárásról, melyben a tényállás szerint a fegyvertartási engedéllyel 
rendelkező vadász vadászat közben más tulajdonát képező szürkemarhát szarvas-
tehénnek nézve lelőtte. A nyomozati iratokból nem volt megállapítható az elköve-
tő vadásztársasági tagsága, ezért a vadászatra jogosult vadásztársaság törvényes-
ségi felügyeleti vizsgálatát folytattuk le. A vizsgálati megállapítás, valamint a 
benyújtott vádirat alapján indított büntetőügy később lehetőséget adott arra, hogy 
kezdeményezzük a vadász lakóhelye szerinti vadászati hatóság intézkedését a 
vadászjegy visszavonása és a vadvédelmi bírság kiszabása érdekében, de fegyel-
mi eljárást is kezdeményeztünk a vadásztársasági tag ellen a vadásztársaság fe-
gyelmi bizottságánál. 

A szakági együttműködés gyakorlati megvalósulását segíti, hogy a környezetvé-
delemben való eredményes és hatékony ügyészi fellépést szolgáló szervezeti vál-
tozások keretében sor került a környezetvédelemmel foglalkozó ügyész kijelölé-
sének előírására. Ez az előírás a többi szervezeti változtatással együtt azt a gya-
korlati célt szolgálta, hogy a környezetvédelmi feladatok egy kézben koncentrá-
lódjanak. 

Általánosságban megállapítható, hogy a növekvő környezetterhelés, szennyezés 
fokozott elvárást eredményez az állammal szemben. Az állami feladat- és kötele-
zettségvállalás, annak kiterjesztő értelmezésekor, magában foglalja az egyes ál-
lami szervek kötelezettségeit is, ami az adott szerv államon belül elfoglalt helyé-
től, szerepétől függően jelenik meg. Az ügyészségnek, mint az alkotmányosság és 
törvényesség védelmezőjének tehát fel kell vállalnia az e szereppel együtt járó 
kötelezettséget a környezetvédelem terén is. A jogi és szervezeti háttér adott, mint 
ahogy a feladatokat megfelelő szakmai tudással és egyre növekvő szakmai gya-
korlattal ellátó ügyészek is. A szakági együttműködés mind erőteljesebb megva-
lósulása révén az ügyészség minden területen – büntetőjog, kártérítés, hatósági 
eljárások – jelen lehet és felléphet a környezetet érő káros hatások ellen. 

Az ügyészi törvényességi felügyeleti jog terjedelmét tekintve az Ütv-ben és az 
Utasításban meghatározottakból következően igen széles területet fog át, ami 
rendkívül alkalmassá teszi ezt a szakterületet arra, hogy a szinte teljes egészében a 
hatósági munkán alapuló környezetvédelmi jogi területen összefogja az ügyészi 
munkát. 
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Az ügyészi törvényességi felügyeleti munka, és ezen belül a környezetvédelme 
érdekében kifejtett tevékenység az ügyészi szervezet köztudatban betöltött szere-
pe révén tehát közvetve (társadalmi szervezetek tevékenységére hatással a társa-
dalmi részvétel erősítése) és közvetlenül (büntető, polgári eljárások, hatósági eljá-
rások felügyelete) is hatással lehet a társadalom környezeti tudatának formálására. 
Nem szabad ugyanis megfeledkezni arról, hogy a környezetvédelem terén valójá-
ban a megelőzésnek, az emberi tudat, illetve hozzáállás megváltozásának, vala-
mint a technikai-technológiai megoldásoknak van elsődlegesen meghatározó sze-
repük. 
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PÁPAI ERZSÉBET30 

A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK GAZDASÁGI ÉRTÉKÉNEK 
HATÁSA A DÖNTÉSI FOLYAMATOKRA 

Közismert tény, hogy a XX. század világát nem a kormányok irányítják, mivel 
kezükből kivették a kormányzási hatalmat a multi és transznacionális társaságok. 
A világ legnagyobb 4-500 cége és leányvállalatai kezében összpontosul a szüksé-
ges erőforrások nagy százaléka, amely a gazdasági hatalom koncentráltsága mel-
lett a politikai hatalom fókuszát is jelenti. A haszonmaximalizáló, önérdekkövető,
individualista emberek által irányított megacégek termelései révén fogynak a föld 
legfontosabb nyersanyagai (víz, termőföld, olaj, földgáz), rongálódik és pusztul a 
természeti környezet (ózonlyuk, üvegházhatás, elsivatagosodás, folyók, tengerek 
szennyeződése), melyek révén globális környezeti válság fenyegetettségében élünk. 
Ez a fenyegetettség már apokaliptikus veszélyekre figyelmeztet, melynek a nuk-
leáris háború veszélye, a demográfiai robbanás mellett jelentős tényezője az öko-
lógiai katasztrófa bekövetkezésének rémképe. 

Az ökológiai pusztulás, a bioszféra tönkretétele már olyan méreteket öltött, amely 
már együtt jár a lét drámai lepusztulásával. Az iszonyatos természeti pusztítás 
azonban nem járt együtt az általános emberi jólét beköszöntével. Sőt éppen ellen-
kezőleg. Az 1960-as, 1970-es évek ígéretei, melyek szerint a fejlődő országok utol 
fogják érni életszínvonalukkal a fejlett világ jólétét, hiú ábrándnak bizonyultak. 
A fejlődő országokat most már nyugodtan nevezhetjük véglegesen lemaradottak-
nak, s a föld lakosságának jövedelem ollója félelmetesen nagyra nyílt. A szegé-
nyek még szegényebbek, a gazdagok még gazdagabbak lettek. Az egyes társa-
dalmakon belül az emberek tömegesen depriválódtak, véglegesen leszakadtak és 
semmi jel nem mutatkozik, hogy ez a folyamat megforduljon. 

A GAZDASÁG ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET KAPCSOLATA 

Az őskortól napjainkig átívelő tendencia, hogy az emberi élet, a gazdaság minden 
mozzanata szoros kapcsolatban áll a természettel. A két terület fontossági sor-
rendje, a természetbe ágyazott gazdaság vagy a gazdaságba ágyazott természet 

—————— 
30 Dr. Pápai Erzsébet PhD, főiskolai adjunktus, Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely. 
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problémája azonban évszázadok kérdésfeltevései. Ugyanakkor mindenképpen el-
mondható, hogy a gazdaság és a természet kölcsönös kapcsolata mindig az adott 
kor társadalmi viszonyainak és technikai színvonalának lenyomata. 

Amennyiben választ keresünk a felvetett problémára, történeti visszatekintéssel 
kell kezdeni vizsgálódásainkat. Az időbeni visszatekintést az ipari forradalommal 
kell kezdenünk, az abban a korban lejátszódó változásokkal. Az ipari forradalom 
idején a gazdaság, a világgazdaság meglehetősen kis méretű volt a mai viszo-
nyokhoz képest. A gazdaságnak a természeti erőforrások igénye és általa a kör-
nyezetbe juttatott hulladék mennyisége oly kis mértékű volt, hogy az erőforrások 
és a természetes hulladékbefogadó képesség egyaránt korlátlannak tűnt. 

A XIX. század végén kezdett ez a helyzet drámaian megváltozni, s a XX. század 
közepén eszmélt fel az emberiség, milyen mélyreható változások mentek végbe 
az utolsó időkben. Ha visszamegyünk évezredekkel a múltba, láthatjuk, hogy az 
elmúlt 5000 év alatt nem nőtt annyival a termelés, mint az elmúlt száz év során. 
Az időszámítás előtti harmadik évezred mezőgazdaságának termelékenysége alig 
volt valamivel alacsonyabb, mint a XIX. század mezőgazdasága. Még az élelmi-
szertermelőknek a lakosságon belüli részaránya sem változott akkorát az első
társadalmak kialakulása óta, mint amekkorát a XX. században. A korábbi nemzet-
gazdaságok kereteinek a széthullása, a klasszikus kapitalizmus korszakának fo-
gyasztói társadalommá alakulása, a tőkés társaságok határokon átívelő térnyerése 
átalakította az egész világ gazdaságát, létrejött az egységes világgazdaság, mely a 
termelés és fogyasztás óriási méretű megugrását jelentette. 

A világgazdaság mennyiségi és minőségi növekedése, térhódítása átstrukturálta a 
társadalmak szerkezetét, politikai és gazdasági rendszerét. A túlhajszolt fogyasz-
tás, az anyagi javaknak a szellemi javak elé rangsorolása, a profit mindenek feletti 
fokozása közös létkérdésük, lételemük. A termelés növekedése, az erőforrások 
mérhetetlen kiaknázása, a természet felfokozott megterhelése „civilizációs beteg-
ségekre” utaltak, melyek a hetvenes években diáklázongások, energia és valuta-
válság címén törtek felszínre. 

Erre a korszakra tehetjük azonban az önszerveződő ökológiai mozgalmak létrejöt-
tének az időszakát is. Az 1960-as, 1970-es évek elejétől terjedő időszak az ember 
és természet viszonyában a megdöbbenés, rádöbbenés ideje. Ezt a kort jellemzi 
annak a felismerése, hogy a természet rohamos pusztulásának korszakába léptünk, 
amit úgy is jellemezhetnénk, hogy a gazdaság törvényei és folyamatai rányomják 
bélyegüket, uralkodnak a politikai világon és ellentmondanak a természet törvé-
nyeinek. 
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Pedig az ember és a természet korszakainak visszatekintésében más dimenziók is 
fellelhetők. Az első emberpár a Paradicsomban és a Paradicsomból való kiűzetése 
után harmóniában élt a természetben, a természettel. Az őskortól, a durva pattin-
tott, csiszolt majd a vasszerszámok megjelenésétől átívelő idilli állapot egészen a 
közelmúltig tartott, addig, amíg a természetben okozott seb még helyreállítható, 
regenerálódó eset volt. 

Ezen kort váltotta fel a hódítások ideje a természet elleni totális harc megjelené-
sével. Ez a korszak hozta magával a vállalkozó típusú ember észjárását, agresszív 
jellemét, aminek következménye a természet rohamos pusztulása. 

A rádöbbenés korszakában tudomásul kell vennünk, hogy az ember a földi táplá-
léklánc csúcsán álló szuperragadozó, a homo sapiens Linné-i elnevezés, címkézés 
a XXI. század emberére már nem illeszthető. A homo insapiens elnevezés31 sok-
kal jobban helytálló kifejezés a farkassá vált emberre. A homo homini lupus jel-
szóvá vált, az életért és élettérért folyó versengés a rivális ellehetetlenítését vagy 
kiirtását jelenti. 

A szuperragadozói szerep mellett azonban jelentős az ember drasztikus tájátalakító 
képessége. A demográfiai növekedés, a technika és technológia óriás mértékű fej-
lődése révén bekövetkezett igények kielégítésére épült hatalmas agglomerációk, 
a városok, a kiszolgáló infrastruktúrák, utak, hidak el nem tüntethető nyomokat, 
sebeket ejtenek a Föld testén. Sérül az állatok élettere, erdők pusztulnak, sivata-
gosodás fenyeget ma még virágzó vidékeket, a felmelegedés városokat kényszerít 
a tenger szintje alá. Megváltozik a felszín, a mély, a bioszféra elemei, a litoszféra, 
hidroszféra, atmoszféra, kérdésessé válik az ember további élete bolygónkon. 

Ha azonban megvizsgáljuk a drasztikus tájátalakító tevékenységet, elmondhatjuk, 
hogy ezek mégis kisebb jelentőségűek a természeti folyamatok manipulációja mel-
lett. A természeti törvényekbe való durva beavatkozás, bármelyiket is tartjuk igaz-
nak, az evolúció vagy a teremtés folyamatának és mítoszának a szétrombolása. 

A különféle szintetikus anyagoknak a termelésben és a mindennapi fogyasztásban 
megvalósuló nagy mennyiségű alkalmazása, hosszú távú veszélyeinek a belátha-
tatlansága átalakítja a természeti folyamatokat, megváltoztatják a természeti tör-
vényeket. Gondoljunk csak az óriási, s tulajdonképpen felesleges csomagolóanya-
gok alkalmazására. 

—————— 
31 Homo insapiens első megjelenése „Homo insapiens” címmel a 2000 című folyóirat 

1992. 3. számában. Szerző: Zsolnai László, Juhász Nagy Pál. 
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A Curie házaspár által felfedezett radioaktivitás jótékony hatása mellett a pusztí-
tás és a keletkező hulladék megsemmisítésének feladatával hatalmas terheket rótt 
az emberiségre. A radioaktív sugárzással működő atomerőművek, a radioaktív 
hulladék keletkezése visszafordíthatatlan folyamatokat indítanak el. Amennyiben 
emlékszünk a 80-as évek csernobili kitörésére, nem látszik felesleges aggódásnak 
a rémképként felmerülő nukleáris fenyegetettség. 

A génsebészet az ember létrejöttében (lombikbébi, klónozás), nemébe való be-
avatkozása már átlépi az emberi lépték határát, isteni szférákat súrol. A lépték 
emberi mivoltáról, szabályairól E. F. Schumacher „ A kicsi szép” című művében 
ír, aminek értelmében csak abban világszegletben élhetünk tisztességesen, amely 
a mi léptékünk. 

A túl nagyban törpék vagyunk, s cselekedeteink is azok, a kicsiben viszont elve-
szünk. Az előzőekből már látható, hogy kudarcra vagyunk ítélve, ha nem a meg-
felelő világban járunk. 

Ezt vizionálja az 1800-as évek elején Madách az „Ember tragédiájában”, ahol 
szinte látnokként vázolja fel a következő évszázadok orvosi, genetikai tevékeny-
ségét, s felveti a kérdést, megengedhető-e a természetbe való ily mértékű beavat-
kozás. 

„Az ember ezt, ha egyszer ellesi, 
Vegykonyhájában szintén megteszi. 
Te nagy konyhádba helyezéd embered, 
S elnézed néki, hogy kontárkodik, 
Kotyvaszt s magát istennek képzeli. 
 
… pedig mit vársz el egy műkedvelőtől?” 

Feltehető a kérdés, tudjuk-e, szabad-e tevékenykedni a természet törvényei és 
rendje ellen, átlépve az emberi határokat, Istenekké válunk vagy megmaradunk 
örök műkedvelőnek? Egyáltalán érdemes ilyen fokra jutni a természet átalakításá-
ban, nem lenne-e jobb, hogy rejtélyek, titkok létezzenek, s talán egy kicsit több 
varázs maradna az életünkben. 

Ez a gondolat megjelent az elvont gondolkodás tudományában is, a XX. századi 
filozófus, Heidegger is foglalkozott a világ számító kiaknázásával. Szerinte a mo-
dern világ egyik legnagyobb bűne, hogy elvette az emberektől a titokra nyitottsá-
got, s helyébe a számító gondolkodást tette. 
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A HAGYOMÁNYOS ÉS AZ ALTERNATÍV KÖZGAZDASÁGTAN 

A világ varázstalanításának az eszméje, az utilitarizmus elterjedése természetesen 
megjelent a társadalomtudományi felfogások, a közgazdasági elméletekben is. 
A különböző piaci formák profitmaximalizálási elemzései, a legnagyobb hasznos-
ságot biztosító Pareto hatékonyság vizsgálódásai, a vállalatértékelés tulajdonosi 
értéknövekedés centrikussága a fogyasztói társadalmak gazdasági kérdéseinek a 
megalapozásához tartoznak. 

A klasszikus kapitalizmus korszakában kialakult szabad versenyben működő pro-
fitorientált vállalatok gazdasági kérdéseit tárgyaló közgazdaságtant hagyományos 
gazdaságtannak nevezzük. A hagyományos közgazdaságtan alapvető értékválasz-
tása a materiális fogyasztás növelése az emberek korlátlan anyagi szükségleteinek 
mind teljesebb kielégítése végett. A szükséglet kielégítés mindenek feletti szem 
előtt tartása megkívánja azonban a gazdaság uralta politikát, a gazdasági célkitű-
zéseknek a politikai irányelvekkel, döntésekkel szembeni preferálását. 

A politika, a társadalom elé helyezett gazdaság azonban láncreakciót indít el, a 
korábban elszigetelt piacok önszabályozó rendszerré alakultak át. A föld áruvá 
válásának a folyamata, a feudális földtulajdon kapitalista föld tulajdonná alakulá-
sa, a föld adás-vételének a lehetősége tükrözi a megváltozott viszonyokat a mező-
gazdaságban. Ugyanez mondható el a munkára, mint erőforrásra is, mely a munka-
piacon a kereslet és kínálat következtében létrejövő piaci mechanizmusokon ke-
resztül került eladásra és vételre. A XX–XXI. század neoliberális új típusú piac-
gazdaságában a fizetett munka és más erőforrások működése következtében a 
fékezhetetlen nyereségvágy, mint hajtóerő, szédületes növekedést gerjesztett. Ez 
a gazdaság által vezérelt társadalom azonban csak addig működik, amíg növek-
szik, amelynek viszont következménye az emberiség létszámának drámai módon 
történő növekedése. 

A demográfiai robbanás s a vele járó anyagiak korlátlan kielégítése azonban visz-
szaüt magára az emberre. A hedonizmus depresszióhoz, tárgyfüggőséghez, szeretet-
lenséghez vezet. Ez a hedonizmus vezet és vezetett el a természet megterhelésé-
hez és kimerítéséhez, ugyanis óriási terheket ró a természetre. (Schumacher, E. F.: 
A kicsi szép. 1991, KJK.) 

A véges Földön a növekedés végtelenné válásának a kívánása, s ennek negatív 
hatása azonban megszülte az alternatív közgazdaságtant, mint ellenelméletet. Az 
előbbiek értelmében az alternatív közgazdaságtan a hagyományos közgazdaságtan 
visszásságait akarja megszüntetni. A piac működése, a piaci mechanizmusok itt is 
fenn állnak, csak kialakul a valódi áruk piaca. Az ember rehabilitásától (nem áru 
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voltának visszaállításától) azt kell várni, hogy megvalósuljon a léthez való abszo-
lút jog, vagyis a munkáltatót űző nyereségvágy és a munkavállaló éhhaláltól való 
félelme megszűnjön. A gazdasági szereplőknek, egyéneknek, családoknak, kisebb-
nagyobb közösségeknek nem kell eladni jogaikat, állampolgári autonómiájukat 
egy tál lencséért. 

Az ily módon létrejött piacgazdaság biztosítja a jó szabadságjogokat: a lelkiisme-
ret-, szólás-, gyülekezési-, egyesülési szabadságjogot, a foglalkozás megválasztá-
sának szabadságát. A foglalkozás szabadságjoga annyit jelent, hogy a gazdasági 
szereplők szabadon dönthessenek arról, életük mely szakaszában akarnak kereső
tevékenységet folytatni, s mely szakaszában, lehet, hogy alacsonyabb anyagi szín-
vonalon, más tevékenységet folytatni. 

Az előbb említett valódi piacgazdaság, melyben a természeti ökoszisztémák, a 
gazdálkodó szervezetek és az emberek kölcsönhatásban állnak, közgazdasági 
elemzése az alternatív közgazdaságtan keretei közé tartoznak. Az alternatív öko-
nómiának értékfelfogása kettős, egyrészt célul tűzi ki az ökologizáció, másrészt a 
humanizáció megvalósítását. 

Az ökologizáció jelentése a természetbe ágyazott gazdaság és politika, a humani-
záció lényege pedig, hogy a gazdaság, intézmény- és szervezetrendszere az em-
bert szolgálja. Az így létrejött új társadalom három fő értékkel rendelkezik, fenn-
maradás, igazságosságosság és az önállóan szabadon végzett munka. Az így létre-
jött, alternatív, szelíd technológiájú társadalom szembe állítódik a hagyományos, 
kemény technológiájú társadalommal. 

A két társadalom felfogásnak a legfontosabb jellemzői, melynek alapján az össze-
hasonlítás elvégezhető, az alábbiakban foglalhatók össze: 

A hagyományos, kemény Az alternatív, szelíd 
társadalom jellemzői társadalom jellemzői
ökológiai veszély, ökológiai egyensúly, 
magas energia felhasználás, alacsony energia felhasználás, 
magasfokú specializáció, alacsony specializáció, 
tömegtermelés, kézműves termelés, 
elidegenedés a természettől, integrálódás a természetbe, 
világkereskedelem, lokális kereskedelem, 
helyi kultúra felszámolása, helyi kultúra fennmaradása, 
profitorientáció, szükségletorientáció, 
mennyiség áll előtérben. minőség áll előtérben. 
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ÖKOSZISZTÉMÁK, ERŐFORRÁSKÉSZLETEK ÉRTÉKELÉSE 

A hagyományos közgazdaságtan elemeinek, korunk globalizációs gazdaságtaná-
nak a továbbélése, a transznacionális vállalatok termelésének és hatalmának hódí-
tása következtében beteggé válik a világ, előbb-utóbb önmaga pusztulását fogja 
előidézni. Amennyiben az emberiség felméri a rá leselkedő veszélyt, belátja, hogy 
az élet, a túlélés feltétele az aktuális világproblémák megoldása. A megacégek 
profitéhes hatalmának a csökkenése az alternatív közgazdaságtan által diktált fel-
tételek megteremtésében keresendő, melynek következtében megáll a népesség-
növekedés, globálissá válik a megélhetés biztonsága, elhárul a nukleáris fenyege-
tettség és stabilizálódik az ökológiai környezet. 

A stabilizáció alapfeltétele, hogy az ökoszisztémák egységei, a növények, állatok, 
mikroorganizmusok populációinak számának csökkenése ne következzen be, mert 
csak az a gazdaság fogadható el továbbélésre, amely nem csökkenti egy bizonyos 
szint alá az ökoszisztémák számát, egészségét. A jelenkor folyamataiban azonban 
pont az ellenkezője, a pusztulás figyelhető meg. E drámai pusztulás kihatással van 
az egyes ember és az emberiség egészének létére is. Ezért a fő feladat az öko-
szisztémák megőrzése a rekonstruktív megértés és pusztulás esetében a visszajel-
zések adásának segítségével. 

Az ökoszisztémák megőrzésének módszerei (Zsolnai László 2001) közül a vár-
ható eredményesség szempontjából kiemelkedő az az elképzelés, miszerint öko-
lógiai gesztorintézeteket kell létrehozni, melyekben szakemberek egyesülnének, 
akik elkötelezettségükről már tanúbizonyságot tettek. Az ökoszisztémák megőr-
zése és helyreállítása iránt ezek az intézmények az ökoszisztémák haszonélvezői-
től kérnének ökológiai adót, melyet az ökoszisztéma megújítására fordítanának. 
(1. ábra)
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1. ábra: Az ökoszisztémák megőrzésének egyik módszere 

Forrás: Zsolnai László (2001): Ökológia, gazdaság, etika. Helikon Kiadó Kft. 
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Az ökológiai adókon keresztül történő ökoszisztémák gondozásának túl kell lép-
nie ország határokon, a föld egészére vonatkozóan nemzetközi keretek, intézmé-
nyek szükségeltetnek a megfelelő működéséhez. Az újszerű, globális szervezetek 
megjelennének és feladatokat rónának ki a nemzetközi valutarendszer, az iparosí-
tás, a kereskedelem, a mezőgazdaság fejlesztési irányaiban, a környezetvédelem, a 
természeti erőforrások megőrzésében, a transznacionális vállalatok ellenőrzésében. 

A bevezetésre kerülő gesztoradók nagyságának meghatározása azonban új prob-
lémát vet fel, a természeti erőforrások értékelését, mivel a gesztoradó egyenes 
arányban kell hogy álljon a természeti erőforrások értékével. A profitorientált vál-
lalatértékelési eljárások a vállalat jövőbeni jövedelemtermelő képességével állnak 
összefüggésben. A vállalatértékelési eljárások folyamata azonban nem alkalmaz-
ható a természeti erőforrások értékelésénél, mivel esetükben nem áll fenn a nyere-
ségérdekeltség. Az értékelés számszerűsítése az előzőek nehézségei mellett felvet 
más, több problémát. Ahhoz, hogy a számszerűsítés tudományos módszerekkel 
végrehajtható legyen, meg kell becsülni a környezeti javakban lezajlott állami 
szabályozás, makrogazdasági és az állami beruházások nyomán kialakuló változá-
sok pénzbeli értékét is. Az értékelés elvégzése esetén nehézséget jelent ugyanak-
kor az a tény is, hogy az erőforrások a közjavakhoz sorolhatok, melyeknek nincs 
piacuk, így piaci áruk sem ismert. 

Az értékelés valamilyen szempontok szerinti rendszerbe foglalás, az információ 
sűrítés folyamataként fogható fel, melynek során a különböző tulajdonságok kö-
zös mértékegységben fejeződnek ki. (Vatn–Bromley 1994, 190.) A kialakult érté-
kelési halmazok a használattal való összefüggés vagy függetlenség két csoportját 
alkotják. 

Az összetevők értéke a teljes gazdasági érték (TGE) meghatározásban összegződik.32 

TGE = használattól független érték + használattal összefüggő érték. 

A használattól független értékek (John V. Krutilla 1997, Freeman III. 1994) három 
csoportját különböztetjük meg: 

tiszta létezési érték: ebben az esetben a természeti erőforrások megléte adja az 
értékelési alapot; 

örökségi érték: azzal kapcsolatos értékfogalom, hogy a jövő generációk 
számára történő megőrzésnek is értéket tulajdonítanak; 

—————— 
32 A teljes gazdasági érték részletes kifejtését adja: Pearce–Carson 1989, Pearce–Turner 

1990, Pearce 1993, Turner–Pearce–Bateman 1994, magyarul Kerekes–Szlávik 1999. 
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kvázi választási lehetőség értéke: olyan preferenciákat jelent, amelyek a termé-
szeti erőforrás jelenbeli elvesztése révén olyan értékeket 
veszítünk el, amelyekről nincs tudomásunk. 

A használattal összefüggő értékek: 

választási lehetőség értéke: az alatt azt az értékelési módot értjük, amikor a je-
len időben nem kerül használatba az erőforrás, viszont a 
jövőbeni lehetőségeknek a preferenciája az értékelés alapja; 

közvetett és közvetlen értékek: a jószág teljes értékét annak jellegi állapotában 
történő megőrzésére vonatkozó fizetési hajlandóság hatá-
rozza meg. A közvetlen módszerek jellemzője az emberek 
fizetési hajlandóságát közvetlenül veszik figyelembe, míg 
a közvetett eljárások lényege, hogy a piaci árat, anélkül, 
hogy rákérdezne az emberek fizetési hajlandóságára. 

A különböző értékfajták meghatározása és elemzése adja az alapot az eltérő érté-
kelési módszereknek a kiválasztásában. 

Az eljárási módszerek egyik lehetséges felosztása Turner–Pearce–Bateman (1994) 
által javasolt tipológia. E módszer alapvető eljárási javaslata, hogy az értékelés 
folyamata egyrészről az erőforrások keresleti görbéje által történik, másrészről
keresleti görbe felállításának hiányában más oldalról történik a megközelítés. 

A keresleti függvény felállításával végzett értékelési módszer (Marjainé Szerényi 
Zsuzsa 2000) azon az alapfelvetésen alapszik, hogy a környezeti változások, akár 
pozitív, akár negatív irányban, de befolyásolják az emberek fogyasztói jólétét, s 
ezáltal változik a fizetési vagy elfogadási hajlandóságuk. 

A feltárt preferencián alapuló módszer a preferenciákból kiindulva, a hicksi keres-
leti függvényen keresztül méri a jólét mértékek változását (Kopányi Mihály 1993). 
A fizetési-elfogadási hajlandóságot kiváltó árváltozás jövedelmi hatásának 0 ér-
téke az összes többi jószág árának és hasznosságának konstans voltát jelenti, ami-
ből eredeztethető, hogy a tiszta helyettesítési hatás váltja ki a hasznosságváltozást. 
Amennyibe az erőforrás értékelés TGE meghatározásában a használattól függet-
len részek meghatározása a döntő jelentőségű, úgy a feltárt preferencián alapuló 
módszer a követendő. Ha a használati érték becslése elegendő, akkor a keresett 
mennyiségi adatok ismeretéből, a reáljövedelem és a termékárak együttes elemzé-
séből származtatott kinyilvánított preferencia eljárás a járható út. A hozzátartozó 
marshalli keresleti görbe fogyasztói többletének a változása, mely az árváltozás 
helyettesítési és jövedelmi hatásának az eredménye, ad támpontot a jólét változá-
sára és a fizetés-elfogadási hajlandóság mérésére (Pearce, D. W. 1993). 
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Amennyiben keresleti görbe nem származtatható és állítható fel, úgy az értékelés 
alapja az egyik oldalról a környezetben bekövetkezett változások elhárításának és 
helyreállításának a költsége, másik oldalról az emberi életre gyakorolt negatív, 
kialakuló egészségügyi hatások költségeinek a meghatározása. Ennek a módszer-
nek a kritikus területe az emberi élet értékének a becslése az egészségügyi kocká-
zatokkal kapcsolatosan. Pontosabban nem magát az életet értjük az értékelés fo-
lyamatában, hanem annak a lehetőségnek a csökkenését értékeljük, hogy a várt-
hoz képest a lakosság bizonyos százaléka korábban hal meg a várthoz képest. 

ÖSSZEGZÉS 

A gesztoradók alapjául szolgáló természeti erőforrás értékének, s az e körül kon-
vergáló árnak a meghatározása befolyással kell, hogy legyen a gazdasági-társadal-
mi folyamatok negatív környezeti hatásainak a helyreállításában. A befolyt adók 
adnák a pénzbeli alapot az ökoszisztémák megőrzésének, az ökológiai egyensúly 
biztosításához. Összességében elmondható, hogy a TGE, a gesztoradó eredmé-
nyességéhez hozzátartozik, hogy olyan döntések szülessenek lokális és globális 
szinten, amelyek megfelelnek a környezeti fenntarthatóság hosszú távú követel-
ményeinek. 
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II. RÉSZ 
KÖRNYEZETI FELELŐSSÉG ÉS A JÖVŐ

BITTNER PÉTER33

JANUS-ARCÚ KÖRNYEZETI FELELŐSSÉG ÉS A JÖVŐ

BEVEZETÉS 

Sokat beszélünk a környezet megóvásáért vállalt felelősségről, de keveset teszünk 
a felelősség növelésére. Ennek riasztó jelei mutatkoznak, de megy az egymásra 
mutogatás a felelősség másra „lőcsölése”. Mi magyarok ebben különösen élenjá-
runk, hisz kultúránk része a felelősség nem vállalása, illetve egy-egy szinttel való 
feljebb tolása. A felsőbb szinteken meg lefelé hárítják a felelősséget, mondván 
ezen előírások betartása jelentős hatással lenne a foglalkoztatásra, ennek révén a 
fizetőképes keresletre, a gazdaság növekedésére. Ez utóbbinak különösen fontos 
szerepe lenne a környezetvédelemben, nem csak az erre fordítható nagyobb ösz-
szegek, de társadalmi hatása révén is. Az általános jólét növekedésével lenne 
csökkenthető a megélhetési okokból bekövetkező környezet károsítás, amire ma 
Magyarországon, ahogy ezt a bevezető esettanulmányban be is mutatom, jó né-
hány példa van. Mint látható, számos oka van a nem kielégítő környezetvédelem-
nek, melynek ma már jól látható jelei például a globális felmelegedés, a szemét-
hegyek növekedése, egyes állatfajok pusztulása stb. Vagyis objektív okok szólnak 
mind a környezetért vállalt felelősség növelése, mind a környezetszennyező tevé-
kenységek fenntartása mellett. 

Dolgozatomban ezzel a kétarcúsággal foglalkozom, mely az egyéntől a kormány-
zatok szintjéig terjed. Kibontakozásként bemutatok néhány jó példát arra, hogy 
miként lehet ezt a kétarcúságot csökkentve, igazi felelősséget vállalni környeze-
tünkért, gyermekeink jövőjéért. 

—————— 
33 Dr. Bittner Péter, a közgazdaságtudomány kandidátusa, a Pannon Egyetem docense, 

Veszprém. 
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MIÉRT FOGYNAK ERDŐINK?

Erre a kérdésre van egy egyszerű és természetes válasz, mégpedig az, hogy nő a
fa iránti igény, annak ellenére, hogy az ára is nő. Nevezzük ezt a fogyást termé-
szetesnek, még akkor is, ha ennek jelentős részét a túlzott fogyasztás, és annak 
indokolatlan energia igénye váltja ki. Kérdezhetnénk, miért baj ez, hisz a fa 
pótolható a legkönnyebben, mert csak a kivágott fa helyett ültetni kell legalább 
egyet. Bár a fenntartható fejlődéshez ezen a területen is, legalább kettőt kell ültet-
ni, ha nem akarunk bizonyos időszakokra fa nélkül maradni. Ebből a nem túl 
szakszerű eszmefuttatásból is érezhető, hogy az erdőgazdálkodás hosszú távú 
gondolkodást és beruházást igényel. Ma még nincs olyan fa, amely a jól megtérü-
lő beruházásokhoz hasonlóan öt év alatt kerül vágható állapotba. Ezt az egyszerű
összefüggést sokan felismerték, és megspórolandó a beruházás költségeit, stróma-
nokkal hajtanak fel nem nagyon szem előtt lévő erdőket, akiknek tulajdonosai 
ráadásul jó messze is laknak, és vágják ki egyik napról a másikra. Ezzel az „egy-
szerű” eljárással, a pótlási kötelezettség kikerülésével, 20–25 millió forint befek-
tetésével lehet „kaszálni” mintegy 300 millió forintot! Az ügyletet gyakorlatban 
lebonyolító strómanok személyében egymásra talált a nincstelen kiszolgáltatott-
ság és a pénz, mert ezek az emberek 10–20 ezer forintért, vagy a közüzemi szám-
lájuk kifizetéséért vállalják a munkát. A „balhét” is ők viszik el, mert ekkora 
munkát nem lehet teljesen észrevétlenül elvégezni, vagyis őket kapják el. De 
ahogy az Magyarországon lenni szokott lebukás van, de felelős az nincs, akár 
eddig az olajügyekben, a bor, és paprikahamisításban, vagy az illegális szeméttá-
rolásban. Az pedig csak az okok egyik fele, hogy a jog a társadalmi okokat, sze-
génység, munkanélküliség stb. nem tudja megszüntetni. A másik fele a vállal-
kozói etika hiánya, amit ugyan legtöbb menedzserképzőn tanítanak, a probléma 
csupán az, hogy ezen „vállalkozók” nem feltétlenül járnak ilyen helyekre. Sajnos 
a közgondolkodás is olyan, és ebbe a civil szervezetek is „belesimulnak”, hogy 
nem adnak kellő hangot és nyomatékot felháborodásuknak. Morgás, zsörtölődés 
van, de határozott fellépés azok ellen, akik ilyen fával, dologgal kereskednek 
nincs, mert azért az olcsóbb fát, számla nélküli szolgáltatást, mindenki szíveseb-
ben veszi, eladva lelkét, a jövőt, és a környezetért vállalt felelősséget néhány 
forintért. 

MIT TESZ A KORMÁNYZAT?

Erőlködik. Törvényeket alkot, szabályoz és sarcolással felérően büntet, mint ami 
következik bürokratikus szervezetéből, gondolkodásmódjából. Bár ez sem semmi, 
pestiesen szólva, de édes kevés az együttgondolkodásra serkentéshez, és az előre-
látó megoldáskereső, nem büntetés elkerülő magatartásforma kialakulásához. 
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Mindenképpen eredményként könyvelhető el a Nemzeti Éghajlati Stratégia elké-
szülte, melynek várható következményeit vegyük számba. 

Sajnos nem változtatta meg azt a fajta elavult funkcionális szemléletet, melynek 
az a következménye, hogy a védekezés továbbra is csak a környezetvédelmi tárca 
feladata. Ennek nagyon rossz üzenete, hogy ha kormányzati szinten sincs együtt-
gondolkodás, akkor miért legyen az alsó, operatív szinteken, ahol nem csak elvi 
kérdéseket kell megoldani, hanem nagyon komoly és konkrét szakmai gyakorlati 
kérdéseket. Ez az a megoldás, ahol a funkció képviselőinek felvetéseit, javaslatait 
leginkább csak kekeckedésnek veszik, és már ezen a szinten megindul a magyar 
mentalitásnak nagyon is megfelelő „furmánykodás”, vagyis a törvények szabá-
lyok kijátszása. Ezzel is jó példát mutatva a bevezető esettanulmányhoz. 

A megalkotott és elfogadott stratégia mellett új energia- és adópolitikára, nem 
adócsökkentésre!, valamint építési szabályokra lenne szükség, mert Magyarorszá-
gon, ahogy ezt már többször is hangsúlyoztam, illetve tapasztaljuk mindennap-
jainkban, különös állapotok vannak. 

Különös állapotok, mert drasztikusan nő az üzemanyagok ára, de nem csökken 
a legutóbbi időszakot kivéve!, az üzemanyag igény, és ezzel összefüggésben a 
széndioxid kibocsátás. Ezt tetézi az is, hogy a vasút helyett nő a közúti fuvarozás, 
tovább terhelve a környezetet. Ez különösen sajnálatos, mert a ’90-es évekig élen 
jártunk a vasúti áruszállítás arányában. Eredmény: 45%-os széndioxid kibocsátás 
növekedés! 

További adaléka a „különös” állapotoknak, hogy a jogszabályok nem ösztönzik az 
energia szolgáltatót a fogyasztás csökkentésének preferálására. Ez abban is kife-
jezésre jut, hogy az energiaszámlák túl részletesek, mondhatni áttekinthetetlenek. 
A mellékelt hírlevelek pedig nem arról szólnak, hogy miként lehet egyéni, családi 
kezdeményezéssel a fogyasztást csökkenteni. 

Egyes becslések szerint az energiaigény további 30–50%-kal csökkenthető lenne 
az épületek jobb hőszigetelésével, ha a szabályozás erre ösztönözne. 

A FOGYASZTÁS KÖRNYEZETI HATÁSA 

Ezzel az aspektussal talán kevesebbet foglakoznak manapság, pedig a gerilla mar-
keting időszakában, nem hagyható figyelmen kívül a fogyasztó, a fogyasztás, aki, 
ami az egész probléma okozója, és egyben elszenvedője is. A mintegy hat milli-
árdnyi földlakó, fogyasztó igényeinek kielégítése, amit korszerű marketing eszkö-
zökkel tovább fokoznak, minden rossznak okozója. Az ő igényeinek kielégítésére 
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pusztulnak az erdők, szennyeződik a környezet, halmozódik fel a szemét. A fo-
gyasztók nagy része pedig nincs tisztában ezzel, illetve nem akar tisztában lenni 
vele. Vagy mert úgy gondolkodik, hogy miért pont én csökkentsem igényeimet, 
felhasználásomat, hisz egy fecske nem csinál nyarat. Vagy mert fel sem tudja 
mérni igényei kielégítésének következményeit, mert a liberalizmus az önmegva-
lósítás ideológiájával, az egyéni szabadság túlhangsúlyozásával, erre ösztönzi az 
egyéneket. Ezt bizonyítják a következő adatok is. 100 megkérdezett emberből 64 
véli úgy, hogy a hazai vállalatok nem törődnek a fenntarthatóság elveinek betartá-
sával, és 62 ember nem is törődik azzal, hogy a polcról levett áru miként készül, 
és környezetbarát-e a technológia. 

Ezzel függ össze a globalizáció, mely a költségcsökkentést nem eszközként, ha-
nem célként kezelve törekszik a profit maximalizálására, leginkább a bérköltsé-
gek csökkentése révén. De amit nyernek ők a réven, azt elveszti a társadalom, a 
növekvő távolságok miatt növekvő szállítási költségek, és az ennek révén meg-
jelenő de közvetlen költségként nem mérhetnek minősített széndioxid kibocsátás 
révén. Vagyis fontos lenne a rendszerszemléletnek megfelelően egy-egy termék 
„jóságának” megítéléséhez az ellátási lánc hatását is figyelembe venni. Így lehet, 
hogy olcsóbb lenne helyben termelni, mert az olcsó munkaerővel, de növekvő
üzemanyagköltséggel, és környezetterheléssel szállított „olcsó” termék, már drá-
gább lenne. 

A növekedési paradigma oda vezethet, ahova a Wal-Mart kiskereskedelmi lánc 
jutott. „Felfalta” versenytársait, és egyik évről a másikra jelentősen csökkent a 
profitja. Ennek analógiájaként a növekedési paradigma veszélyét úgy lehet ma-
gyarázni, hogy a táplálkozási lánc végén álló faj felfalja maga körül a többieket, 
azaz elfogy az élelme. A veszélyes figyelmeztető jelek már megjelentek. Jó lesz 
odafigyelni. Becslések szerint 30%-kal már túlnőttük a rendszert, és a klímaválto-
zás jelei láthatók, érzékelhetők. Továbbá az is, hogy a cégek zöme nem stratégiai-
lag, hanem operatívan használja a környezetvédelem, a felelős vállalat, vagy a 
fenntartható fejlődés címszavakat, mintegy marketing fogásként. Pedig ha most 
nem teszünk semmit, akkor a későbbi cselekvés kb. 20–30-szor többe fog kerülni. 

A témakörön belül külön kell kezelni Kína, és India hatását a fogyasztási piacra, 
mert könnyen „klíma ügy” lehet belőle, és ez nem viszi előre a helyzet megoldá-
sát. Ennek jelei már ma is megmutatkoznak, amikor a növekvő üzemanyag, vagy 
élelmiszer árak kerülnek szóba. Az „ügy” gerjesztése helyett inkább arról kell 
meggyőzni ezen államok kormányait, hogy a versenyképesség része a jól szigetelt 
épület, az érthető, és csökkenő felhasználásra ösztönző számla, az energiaínség, 
és -függőség mérséklése. 
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MI LEHET A JÖVŐBARÁT MEGOLDÁS?

A fogyasztói gondolkodás kétarcúságának átalakítása, vagyis annak tudatosítása, 
hogy a környezetszennyezés okozta károk becsülhetők, bekapcsolhatók a gazda-
sági számításokba és az árkalkulációba. Ezt alapvetésként azért fontos hangsú-
lyozni, mert e témában az a tévhit terjed, hogy ezek a hatások egy termék árában 
nem jeleníthetők meg. Megjeleníthetők, csak ez vélelmezhetően jelentős áremel-
kedést okoz, vagy a technológiák újra gondolását eredményezi. Ez utóbbi esetben 
nagy valószínűséggel a prevenció, vagyis a környezetszennyezés megelőzése 
kerül előtérbe, ami sokkal kevesebbe kerül majd, mint az utólagos kárelhárítás. 
Ehhez megint csak tudatformálásra van szükség. Annak tudatosítására, például a 
mérnökképzésben, hogy az előállított használati érték mellett a keletkező hulladék 
anyagokra is a technológia részeként kell gondolni, és ennek a technológia terve-
zésekor, fejlesztésekor már meg kell jelenni. A minőségi körök mintájára „kör-
nyezeti köröket” kell létrehozni, és működtetni. Ez fejezné ki leginkább, hogy a 
környezet védelme nem funkcionális feladat, vagyis nem csak az erre létrehozott 
szervezeti egységnek és vezetőjének a feladata, hanem mindnyájunké, akik abban 
a folyamatban dolgozunk. Ennek révén is lehetne tudatosítani a munkatársakban, 
hogy a minőség, a környezetvédelem miként függnek össze, és miként segítik elő
a fenntartható fejlődés magasztos fogalmának megértését, valamint napi gyakor-
lattá tételét. 

Alapvetően fontos a környezeti kérdésekről az emberek gondolkodásmódjának 
átalakítása. A kultúra vizsgálatoknak érdekessége, és talán jellemzője is, hogy a 
környezettudatos gondolkodást nem tekintik a kultúra részének. Amíg ez így lesz, 
addig nagyon nehéz lesz előre lépni ezen a jövő szempontjából fontos területen. 

Erre ösztönöz a Környezet és Fejlődés Világbizottság jelentése is, mely különös 
szerepet szán a tanároknak és a fiataloknak. Szerintük a jövő, vagyis saját sorsuk 
kulcsa az ő kezükben van. Ha ők megértik a fenntartható fejlődés lényegét, akkor 
el lehet érni azokat a gazdasági, társadalmi változásokat, melyekkel a fejlődés 
helyes folyamatát fenn lehet tartani. Csak így lesznek képesek az egyes emberek, 
csoportok, szervezetek a fenntartható fejlődés érdekében szükséges változások 
megtételére. A jelenlegi helyzet ugyanis tarthatatlan, mert a népesség létszáma 
robbanásszerűen nő, ez a biológiai élet és erőforrások túlzott kihasználását, fel-
gyorsult ütemű tönkretételét okozza. A kedvezőtlen folyamatokat képesek vagyunk 
kezelni, ha kellő ösztönzést érzünk helyi és globális fenntarthatósági programok 
kidolgozására, megvalósítására. Ehhez „csupán” arra van szükség, hogy legyen egy 
felvilágosult társadalmi, gazdasági szempontból aktív közösség (munkatársakból, 
menedzserekből, civil szerveződések hétköznapi emberekből stb.), amelyik képes 
változtatni, cselekedni. Esetenként a peter druckeri értelemben vett értelmiségi 
fogalom szerint, vagyis képes saját érdekei ellen is cselekedni. A változások úgy 
általában maguktól nem mennek végbe. Szükség van tanulási hajlandóságra, tudás 
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átadásra, és olyan szervezetekre, melyek tevékenysége segíti a kitűzött célok el-
érését. A tanulás szerepe abban van, hogy átadja az értelmes információt, a tanu-
lás értelme pedig abban, hogy a tanulók rendelkeznek kellő bölcsességgel a meg-
szerzett tudás gyakorlatba történő átültetéséhez. A fenntartható életvitelhez, a sa-
ját, belső, fenntarthatóságot tükröző értékrendhez, de leginkább az ennek alapján 
történő cselekvéshez. Ennek elérését a tanulószervezetekké válás segíti, mert tag-
jainak nyitott gondolkodása fejlődőképes magatartása olyan innovatív technoló-
giákat képes kidolgozni és alkalmazni egy elképzelt közös jövőképben, amelyek 
zárt láncként kapcsolódnak össze az ellátási láncban. 

A tanulószervezet és a környezettudatosság Schwartz szerint szoros kapcsolatban 
áll, mert ehhez szükség van egy olyan kulturális háttérre, amely támogatja a kör-
nyezettudatos magatartás, munkakultúra, innovációs légkör kialakítását és mű-
ködtetését. A Schwartz-féle rendszer 12 értéket tartalmaz, amelyek négy csoport-
ba sorolhatók. Ezek közül szempontunkból kiemelendő a környezeti értékeket 
preferáló kultúra, hisz ez áll legközelebb a tanulószervezeti jellemzők érvényesü-
léséhez. 

A gondolkodásmód-, értékrend átalakítás mellett segíti a megoldást a gazdasági 
szabályozás környezettudatos átalakítása. Néhány jó példa már található arra, 
hogy a büntetés, az elrettentés helyett mennyivel jobb a kölcsönös előnyökön 
nyugvó szabályozás. A gondolkodásmód átalakítása révén az emberek egyre in-
kább megértik a szabályozás lényegét, vagyis azt, hogy: gondolkodj és cselekedj 
magad és a társadalom hasznára. A Janus-arcúság megszüntetéséhez vezető úton 
fontos annak a kettősségnek a felismerése, hogy csak gazdasági eszközökkel nem 
jutunk egyről a kettőre. Ehhez elengedhetetlen az emberek kezelésének megvál-
toztatása. Tegyük érdekeltté őket saját és gyermekeik jövőjének formálásában! 
Vagyis tekintse őket olyan felelős partnernek (ne „csak” állampolgárnak!) az állam, 
akikkel közösen akarja megoldani ebbéli feladatait, mert tudja, hogy csak a kölcsö-
nös előnyökön alapuló partnerség jelenti a megoldást. Vagyis szakítani kell(ene) 
azzal a rossz, de nagyon mélyen rögzült felfogással, mely szerint az embereket 
csak a valamitől (büntetés) való félelem ösztönzi leginkább. A humánerőforrás 
menedzsment mint vezetési irányzat megjelenése, pont ennek az ellenkezőjét 
bizonyítja. Az embereket a közös gondolkodásra, a lojalitásra, a nagyobb teljesít-
ményre, leginkább pozitív motivációs eszközökkel lehet ösztönözni, ahogy ezt a 
fejlett országbeli munkaszervezetek eredményei is bizonyítják. „Csak” tanulnunk 
kellene az ő példájukból. 

Lehet, hogy első látásra nem tűnik szimpatikusnak az eltanulandó ötlet, tudását-
adás, mert az adók emelésével már tele van az öntudatunk, de Angliában például 
úgy vezették be az éghajlatváltozási adót, hogy ezzel párhuzamosan 0,8%-kal 
csökkentették a munkáltatót terhelő társadalom biztosítási járulékot. Ez kedvez a 
munkaigényes tevékenységekre épülő vállalkozásoknak. 
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Svédországban ezt a problémát úgy oldották meg, hogy megemelték a lakossági 
energiaárat, de ezzel azonos mértékben csökkentették az szja-t. 

Magyarországon bevezetésre került a környezetterhelési díj és az energiaadó. Az 
ezekből befolyt összegek tipikus és főleg megszokott módon az állami költségve-
tés hiányát csökkentették, és senkit sem ösztönöztek arra, hogy elgondolkodjanak 
a környezetterhelés és az energia felhasználás csökkentésén. Legfeljebb azon gon-
dolkodtak az érintettek, hogy miként lehet ezt elkerülni. 

MI A MEGOLDÁS?

Összegezve az eddig írtakat, tehetjük fel a kérdést: Mi a megoldás a Janus-arcú-
ság ellen? A válasz tömören és röviden az, hogy a tanulószervezetek kialakulását 
segítve kell az adó és járulékrendszert ökológiai követelmények figyelembevéte-
lével átalakítani. Fogékonnyá kell tenni a rendszerekben is gondolkodni tudó 
egyéneket, közösségeket a fenntartható fejlődés megértésére, és az ennek érdeké-
ben való innovatív és közös cselekvésre. Olyan szabályozók kidolgozására, me-
lyek pozitív ösztönzéssel segítik „a fenntartható fejlődést, amely kielégíti a jelen 
generáció szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk esélyeit 
arra, hogy ők is kielégítsék szükségleteiket”. 
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DERNÓCZY ADRIENN34 

ÉS HA ZÖLD? EZ TERMÉSZETES…

ABSZTRAKT 

A fenntartható fejlődéssel egyre nagyobb a súly a különböző mozgalmakon, ame-
lyek célul tűzték ki maguk elé a társadalmi felelősség és szociális érzékenység 
látszatát. A fogyasztók azonban egy reklám- és információ dömpingben találva 
magukat a könnyebb és jobban emészthető kommunikációk felé nyitnak, amely 
minimális befektetéssel képes a számukra fontos információkat a legrövidebb idő
alatt eljuttatni. 

A cikkben ismertetett kutatás célja az, hogy felmérve a színekhez köthető fogalma-
kat és a megfelelő pszichográfiai jellemzőket, meghatározzam azokat az egységes-
nek és mindenki számára értéknek nevezhető fogalmakat, amelyek hátterében egy-
séges kommunikáció és kialakult érték, valamint félreérthetetlen szín található. 

SZERVEZETI AZONOSSÁG 

Egyfajta megközelítésben a szervezeti azonosság négy fő részre tagolható. Melewar 
és Jenkins35 szerint a szervezettel való külső és belső azonosulást segíti: 

• a kommunikáció megfelelő szintje és minősége az érintettek felé; 
• a vizuális azonosság, amely az azonosítást segíti elő és a színeket is segítsé-

gül hívhatja; 
• a vállalat viselkedése az adott piacon, amely leginkább az attitűdöt irányítja; 
• a vállalati kultúra, amely a belső célcsoportok számára elfogadható és befo-

gadható kell, hogy legyen; 
• valamint a piaci feltételek, amelyek a piaci szituáció és versenyhelyzet mi-

nőségét szabják meg. 

—————— 
34 Dr. Dernóczy Adrienn PhD, egyetemi adjunktus, Széchenyi István Egyetem, Marketing 

és Menedzsment Tanszék, Győr. 
35 Melewar, T. C.–Jenkins, E. [2002]: Defining the corporate identity consrtuct. Corporate 

Reputation 5 (1), 76–91. 
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Ezek alapján a vállalati azonosságot biztosító stratégia lényegében a pszichológiai 
és grafikai eszközök, a marketing megnyilvánulások, illetve a vállalati viselkedés 
alapján megalkothatók, amelyeknél a szerzők szerint nagyon fontos a célok szi-
nergiája, valamint az alkalmazott eszközök megfelelő hangsúlyának és mennyisé-
gének biztosítása. 

Összegzésként a következő ábra szemlélteti a főbb modellek részelemeit, kiemel-
ve azon tényezőket, amelyeknél a színek szerephez juthatnak. 
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vállalati kultúra
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Melewar és 
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2002
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2002
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Whetton,

1985
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2001
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HAJTÓERŐI

SZEMBEÖTLŐ
AZONOSSÁG

1. ábra: Azonosság-modellek 
Forrás: saját ábra az említett szerzők művei alapján. 

Ezeken túlmenően ha időrendben is vizsgáljuk a további elméleteket, akkor azok 
átlényegülése is megfigyelhető. Míg Birkigt és Stadler36 modelljében vállalati 
arculati elemként a magatartás, kommunikáció és szimbólumok voltak az azono-

—————— 
36 Birkigt, K.–Stadler, M. M. [1986]: Corporate Identity: Grundlagen, Funktionen, Fall-

beispiele. 3rd Edition, Landsberg am Lech, Verlag Moderne Industrie. 
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sítható és eszközként behatárolt tényezők, addig Abrat37 már pontosította ezeket 
a hatóerőket. Véleménye szerint a szervezet, a kommunikációs célok, ezen túl a 
funkcionális kommunikációs célok, valamint a szerkezet és rendszerfejlesztések 
azok, amelyek a vállalati azonosságot nagymértékben befolyásolják. Schmitt38 
szerint a magatartáson és a kommunikáción túl a szervezeti kultúra, a piaci felté-
telek, a stratégiák, a termékek és szolgáltatások, valamint a kivitelezés az, ami 
leginkább közrejátszik a vállalati azonosság kialakulásában. Olins39 részben szű-
kítette ezeket a tényezőket, szerinte a magatartáson, a kommunikációs, a terméke-
ken és szolgáltatásokon túl a vállalat fizikai környezete határozza meg az azonos-
ság mikéntjét. A Balmer és Soenen40 által létrehozott modellben az azonosság egy 
más irányból történő megközelítése került előtérbe. Itt a lélek, az elme és a hang 
az, ami létrehozza a szervezeti azonosságot. Természetesen ebben az esetben is 
hasonló eszköztárral találkozunk, mint a többi elmélet esetében. Hatch és Schultz41

szerint az azonosság nem másból, mint a vízióból, a kultúrából és az imázsból 
létrehozható fogalom. 

Melewar és Jenkins elméletének részletezése magába foglalja a főbb vizsgálandó 
területeket a vállalati azonosság területén. A kommunikáció és vizuális azonosság 
részleteiben magában foglalja a vállalat vizuális azonosságát, amely öt fő össze-
tevője a vállalat neve, a logója, az alkalmazott tipográfia, a szín és a szlogen. 
Olins42 szerint ezek a tényezők a szervezet központi gondolatait hatásosan, rövi-
den és azonnal sugallják, ez az a színtér, amellyel a leggyorsabb hatást érhetjük el 
a fogyasztóknál. Melewar és Jenkins szerint a színek a vizuális identitás nagyon 
hangsúlyos részét alkotják. Alátámasztják ezt a Warwick Egyetem szervezeti azo-
nosságot erősítő lépéseivel, amelynek részeként a korábbi piros–fekete kombiná-
cióról átváltottak a fehér–kék kombinációjára. Döntésüket a kékkel kapcsolatos 
pozitív asszociációkkal indokolták, amely szerint az intelligencia, a kommuniká-
ció, bizalom, hatékonyság, higgadtság, tisztelet, logika, hűvösség, elmélkedés és 
nyugalom színe. 

—————— 
37 Abrat, R. [1989]: A new approach to the corporate image management process. Journal 

of Marketing and Management No. 1. 63–76. 
38 Schmitt, B. [1995]: Experimental Marketing. Journal of Marketing and Management. 

Vol. 15. 53–67. 
39 Olins, W. [1995]: The new guide to identify: how to create and sustaine change through 

managing identity. Aldershot, UK Gower Publishing. 
40 Balmer, J. M. T.–Soenen, G. B. [1999]: The Acid Test of Corporate Identity Manage-

ment. Journal of Marketing and Management, Vol. 15 (1–3) 69–92. 
41 Hatch, M. J.–Schultz, M. [2001]: Are the strategic stars aligned for your corporate 

brand? Harward Busines Review, Vol 79. No. 2. 
42 Olins, W. [1985]: The New Guide to Identity. Wolff Olins, Gower, Aldershot. 
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2. ábra: Melewar és Jenkins szervezeti azonosság modellje 
Forrás: Melewar, T. C.–Jenkins, E. [2002]: Defining the corporate identity consrtuct. 

Corporate Reputation 5 (1), 76–91 

A második alcsoport a vállalati kommunikáció. Van Riel43 szerint a vállalati kom-
munikáció egy menedzsment eszköz, melynek segítségével létrehozhatjuk és ösz-
szehangolhatjuk a legkedvezőbb kapcsolatrendszert a vállalat külső és belső érin-
tettjei között. Markwick és Fill44 szerint létfontosságú, hogy következetesek le-
gyünk a kommunikáció megalkotásánál minden érintett esetében. A vállalati 
kommunikáció magába foglalja a menedzsment, marketing és szervezeti kommu-
nikációt. Van Riel szerint a három közül a menedzsment kommunikációja a leg-

—————— 
43 Van Riel, C. B. M. [1995]: Principles of Corporate Communication. Prentice-Hall, 

London. 
44 Marwick, N.–Fill, C. [1997]: Toward the framework for managing corporate identity. 

European Journal of Marketing, Vol. 31 (5/6) 340–355. 
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fontosabb. Ezt kiegészíti Melewar és Jenkins is azzal, hogy őket teszik felelőssé a 
szervezeti filozófia és a vízió megfelelő átadásáért a belső érintetteknek. 

A harmadik csoport az építészet és elhelyezkedés. Russel45 abban látta az épületek 
és elhelyezkedésének a szerepét, hogy ezáltal a vállalat képes sugallni a szervezeti 
értékeket és filozófiát. Az érintettek számára megfelelő épületek, a mindennapi 
élet minőségét emelő intézkedések javíthatják a vállalatról kialakított képet és 
segítik az azzal történő azonosulást. Véleménye szerint egy épület is lehet a kom-
munikáció médiuma. Capowsky46 szerint azonban nagyon nehéz elérni a konzisz-
tenciát a vállalati azonosságban. Minden épület véleménye szerint a saját korának 
szellemét tükrözi vissza, amelyen változtatni a vállalati arculat reményében meg-
lehetősen nehéz feladat. 

Az ellenőrizhetetlen kommunikáció Melewar-ék modelljének következő része. Ez 
a típusú kommunikáció kívül esik a vállalat közvetlen ellenőrzése alól. Célja a 
lehetőség szerinti szájról-szájra történő kommunikáció befolyásolása, és a véle-
ményvezetők elemzése. Hatását sokkal nagyobbnak érzik az indokoltnál. 

A magatartáson belül több részegységet találhatunk, melyek a menedzsmenti, a 
vállalati és a munkavállalói magatartás. A gazdasági felelősség és a fogyasztói 
döntések egyre nagyobb súlya indokolttá tette a kapcsolódási pontok szabályozá-
sát és elemzését. A nyújtott szolgáltatások elvárt szintje és a frontszemélyzet mi-
nősége szoros összefüggésben áll. Mindezek mellett a menedzsment magatartása 
rányomja bélyegét ezekre a tényezőkre. A döntések centralizált vagy decentrali-
zált, a fogyasztók üzleti vagy non-profit jellege meghatározza a vezetőség gondol-
kodásmódját is. A nem versenyszférában működő vállalatoknál érdemes a kínált 
termékeket vagy nyújtott szolgáltatásokat piacosítani, ezáltal a termékek vagy 
szolgáltatások minőségének javulása várható. A munkavállalói magatartás, és an-
nak a piacon való megjelenése a következő, amely alakíthatja a vállalati azonos-
ságtudatot. Balmer és Wilson47 szerint a vállalati azonosság egy szervezet egyedi 
karakterisztikájára vonatkozik, amely a munkavállalók magatartásából eredeztet-
hető. A munkavállalók magatartása azonban a különböző magatartási dimenziók 
jelentős befolyása alatt áll. A vállalati magatartás a piacon folytatott stratégiák és 
jelenségek hatására születik meg. Mindezen tényezők hármasa lesz az, amely 
összességében a magatartás részét képezi a vállalati azonosságnak. 

—————— 
45 Russel, J. S. [2001]: Where to now? Architectural Record, Vol. 189 (6) 10–12. 
46 Capowsky, G. S. [1993]: Designing the corporate identity. Management Review, Vol. 

82 (6), 37–41. 
47 Balmer, J. M. T.–Wilson, A. [1998]: Corporate identity, there is no more to it than meets 

the eye. International studies of Management and Organisation, Vol. 28 (3) 18–32. 
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A vállalati azonosság vizsgálatok alapján jogosan merülhet fel az a kérdés, mely 
szerint hogyan, milyen színek megfelelőek az azonosításra, és legfőképp a külön-
böző színek milyen asszociációt váltanak ki az egyénekből. A kérdés megválaszo-
lására egy empirikus kutatás eredményei adnak segítséget. 

KUTATÁSI MÓDSZERTAN 

A kutatás alapjául egy 2007. februárjában végzett, korábbi kutatáson alapuló fó-
kuszáló kérdőíves megkérdezés szolgál. A kérdőív a színek szerepét, a színekkel 
kapcsolatos asszociációt vizsgálta. A minta elemszáma 300 fő, a megkérdezés 
helyszíne Győr-Moson-Sopron megye, a mintavételi eljárás önkényes kiválasztás 
és hólabda módszer kombinációja azok előnyeinek összevetésével. A mintában 
túlsúllyal szerepelt a 25–51 éves korosztály, mert ők azok, akik megfelelő vásárló-
erőt képviselnek, őket érik kommunikációs hatások, valamint rendelkeznek meg-
felelő márkaismerettel a kutatás szempontjából. 

KUTATÁSI CÉL 

A kutatás célja az volt, hogy meghatározzam, létezik-e valamilyen kialakult kap-
csolat a színek és a különböző fogalmak, foglalkozások, érzések között. Felhasz-
nálva korábbi kutatásom eredményeit,48 kijelenthető, hogy a színek azonosítási 
szerepe bizonyosságot nyert, tehát a fogyasztók képesek arra, hogy szín alapján 
termékeket vagy vállalatokat azonosítsanak. További kutatási kérdésként felme-
rül, hogy a fogyasztók a színeknek mekkora jelentőséget, és legfőképp milyen 
jelentést tulajdonítanak. Ezen túlmenően melyek azok a fogyasztói csoportképző
ismérvek amelyek alapján statisztikailag szignifikáns eltérésekkel találkozunk. 

Ahhoz, hogy a megfelelő relevanciát, illetve statisztikai érvényességet biztosítsuk, 
szükséges volt a színek bizonyos mértékű csoportosítása és behatárolása. Ennek 
érdekében az alapszíneken túl azok kombinációit, valamint a fekete és a fehér 
színeket vizsgáltam. Elsősorban a különböző sztereotípiák kerültek górcső alá. 
Kérdéses volt, hogy a kulturális beidegződés minden csoportnál ugyanakkora 
relevanciával jelentkezik-e vagy sem. A vizsgált fogyasztói csoportokat nem alap-
ján hoztam létre. Ezekben a kérdésekben fogalmakhoz kellett a megkérdezettek-

—————— 
48 Dernóczy, A. (2007): A marketing színe – azonosítási lehetőségek a 21. század informá-

ciógazdag világában. In: Marketing a 21. században, Chapter 2.2. pp. 36–84., KHEOPS 
Automobil Kutató Intézet, ISBN 978 963 87553 1 5. 
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nek színeket kapcsolniuk. A vizsgált fogalmak: bátorság, erőszak, hazugság, be-
csület, tisztesség, naivitás, őszinteség, optimizmus, remény, féltékenység, irigy-
ség, boldogság és becstelenség. A csoportok közötti eltérést az adatok nominális 
jellege miatt kereszttáblával, és annak igazoló statisztikájával, a χ2 statisztikával 
vizsgáltam. 

KUTATÁSI EREDMÉNYEK 

Bátorság 

Ezen fogalom esetében a statisztikailag szignifikáns eltérés megtalálható. Alapul 
véve a nemeket, a férfiak és a nők eltérően vélekednek a bátorsághoz köthető
színek kapcsán. A férfiak az átlaghoz képest nagyobb arányban kapcsolták e foga-
lomhoz a kék színt, míg a nőknél átlagon felül inkább a vörös szín kapcsolható. 

Erőszak 

Maga az erőszak esetében is találhatunk nemek alapján megvalósuló eltéréseket. 
A nők inkább a fekete, míg a férfiak inkább a vörös színt kapcsolták e fogalomhoz. 

Hazugság 

Bár a hazugság esetében mindkét nem képes volt arra, hogy viszonylag magas 
arányban a feketét jelöljék meg, azonban második említésként már jelentős elté-
rést tapasztalhatunk. A férfiak harmada kapcsolta még e fogalomhoz a sárga színt, 
míg a nőknek csak egyötöde. 

Becsület 

A becsület mindkét nem számára elsősorban fehér, de ugyanakkor a férfiak ne-
gyede hozzá kapcsolta még a kék, valamint a vörös színt is. A nőknél inkább a 
zöld merült fel második válaszlehetőségként. 

Tisztesség 

A tisztesség esetében elsőként a fehér szín említése állt, míg a második helyen 
már jelentős eltéréseket tapasztalhatunk. A nők számára a tisztességhez köthető
még a kék és a zöld szín, míg a férfiak jóval kisebb arányban választották ezt a 
másik két lehetőséget. 
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Naivitás 

A fogalom megítélésénél jelentős eltéréseket tapasztalhatunk a nemek kapcsán. 
A nők elsősorban a bíbor színt jelölték be, jóval magasabb arányban, mint a fér-
fiak. Ugyanez a helyzet a fehér szín említésénél is, ahol ismételten a nők magasabb 
válaszaránya volt jellemző. A férfiak magasabb arányban jelölték meg a fogalom 
kapcsán a zöld színt. 

Őszinteség 

Őszinteség megítélésében a férfiak és a nők közel hasonlóan vélekedtek. Elsőként 
a fehér, majd a zöld és a kék színt kapcsolták a vizsgált fogalomhoz. 

Segítőkészség 

A segítőkészség megítélése jelentős eltérést hozott a kutatásban. Összességében 
elsősorban a zöld, majd a kék és a vörös színt kapcsolhatjuk hozzá. Ha azonban 
az almintákat vizsgáljuk, az eltérés már statisztikailag szignifikáns. A férfiak első-
sorban a kék színt, majd a zöld és a fehér színt jelölték be, míg a nők a zöldet, a 
kéket, és a vöröset, összhangban a teljes mintával. 

Optimizmus 

A fogalom esetében is statisztikailag szignifikáns eltérések találhatók. A férfiak 
számára inkább kék, míg a nőknél inkább vörös az optimizmus. Tehát mindkét 
nemnél más és más szín kapcsolható inkább a fogalomhoz. 

Remény 

A remény esetében nincs jelentős eltérés a nemek véleménye között, elsőként a 
zöld szín jelent meg a megkérdezettek között, majd a kék. 

Féltékenység 

A fogalom esetében statisztikailag szignifikáns eltérésekkel találkozhatunk. A nők
megítélése szerint ez inkább sárga, majd zöld színű; míg a férfiaknál a vörös és a 
zöld szín került nagy arányban említésre. Érdekes volt, hogy a férfiak közel ötöde 
kötötte még hozzá a bíbor színt is, míg ez a nők összesen nyolc százalékának 
jutott eszébe. 
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Irigység 

Irigység kapcsán a véleményekben nincs szóródás, mindenki egységesen a sárga 
színt kapcsolta hozzá. 

Boldogság 

A fogalom esetében ismét máshogy látják a színeket a férfiak és a nők. A nők
számára a „legboldogabb” szín a vörös, míg a férfiaknál a kék és a bíbor szín is 
kiemelkedően magas említést ért el. 

Becstelenség 

A becstelenség nem osztotta meg a véleményeket, mindenki egyértelműen a feke-
te színt kapcsolta hozzá. 

Igazság 

A fogalom kapcsán az első említés nem kérdéses, itt nagyon minimális eltéréssel 
a fehér színt határozták meg. Másodikként, bár jóval kevesebb említéssel a kék 
jelenik meg, harmadikként viszont már eltérés van a nemek között. A férfiaknál 
itt megjelenik a fekete (!) szín, míg a nők a zöldet említették. 

Vizsgált foglalkozások 

Foglalkozások kapcsán arra voltam kíváncsi, hogy a megkérdezettek véleménye 
szerint lehet-e valamilyen olyan jellemző színt találni az adott foglalkozáshoz, 
amelyet a későbbi kommunikációban tudatosan alkalmazva segíthetjük a fogyasz-
tók azonosítását. Ezek alapján a foglalkozásokhoz kapcsolt színek a következők: 

• Gépgyártás: mindenki számára fekete. 
• Étterem: férfiaknál elsősorban fehér, majd vörös, míg a nőknél a sorrend ép-

pen ellentétes. 
• Mezőgazdaság: egyértelműen zöld mindenki számára. 
• Orvos: egyértelműen fehér a megkérdezettek 85%-nál. 
• Politikus: fekete a megkérdezettek háromnegyedénél, az alminták között 

nincs eltérés. 
• Informatika: eltérés található a nemek alapján képzett alminták között, a nők

számára elsősorban fekete, majd fehér és kék, míg a férfiaknál elsősorban 
kék, majd fekete és fehér. 
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• Oktatás: jelentősen szóródnak az eredmények. A férfiaknál az oktatás in-
kább fehér vagy kék, harmadsorban pedig zöld, míg a nőknél inkább kék, 
majd zöld, és legutolsó sorban fehér az oktatás. 

• Ipar: mindenki számára egyértelműen fekete. 
• Bútoripar: egyértelműen a vörös sötétebb árnyalata (azaz a barna). 
• Gyógyszerész: három szín említése volt jelentős, de ugyanakkor eltérés nem 

volt megtalálható, ez a fehér, a kék és a zöld. 
• Kozmetika: ebben az esetben a nők inkább a fehér, majd a bíbor színt kap-

csolták hozzá, míg a férfiak a vörös szín mellett tették le a voksukat. Lehet, 
hogy ők csak a fájdalmat látják ebben a foglalkozásban? 

ÖSSZEGZÉS 

Ezek alapján megállapítható, hogy a vizsgált fogalmaknak és foglalkozásoknak az 
esetek többségében van egy mindenki számára egyértelmű, sztereotípnak tekint-
hető színe. Az, hogy ezt a vállalat hogyan használja fel a kommunikációjában, 
már egy más kérdés. Segítségével könnyebbé válhat az azonosítás, a vállalat tevé-
kenységi körének definiálása, amellyel a fogyasztó fejében az egyértelmű imázs 
és kép kialakulhat. 

És legvégül, milyen is a zöld? 

• nem bátor és hazug 
• egy kicsit becsületes… 
• nem erőszakos 
• a nők szerint tisztességes 
• férfiak szerint őszinte 
• a legsegítőkészebb 
• férfiak szerint kissé naiv 
• kicsit optimista 
• reményteljes 
• nem boldog 
• féltékeny 
• nem irigy és becstelen 
• mindenképpen nyugtató és pihentető
• kissé oktat 
• és mezőgazda… 
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ÉLŐGÁBOR49 

ÚJ BELÉPŐK AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS PIACON 

Az infokommunikációs iparágban új lendületet kapott a piacra kívülről be-
lépők fenyegetése. A hagyományos piaci szereplők, a nagy távközlési cso-
portok, ma elsősorban nem a már meglévő szolgáltatók versenyének élező-
dését várják, hanem az internettechnológia piaci sikervállalatainak térhódí-
tását vízionálják. Két megközelítés lehetséges, az új kínálat, illetve az új ke-
reslet felől indulva juthatunk el egy új piaci modellhez, melynek új szabályai 
alakulhatnak ki. Ebben a helyzetben javaslunk lehetséges kitörési pontokat 
és gondolatébresztő forgatókönyveket, úgy hogy a technológia és a környe-
zet vitatott viszonyát végig prioritásként kezeljük. 

EGY KIS MÚLTIDÉZÉS 

Tíz évvel ezelőtt egy távközlési nagyvállalat vezetője a sajtó útján közzétette az 
iparági stratégiára vonatkozó elképzeléseit.50 1998-ban többek között a következő
megállapításokat olvashattuk: 

• 2005-re mintegy egymilliárd mobiltelefon használó lesz, 
• 2000-re a multimédia telefonokból többet adnak el mint a hordozható szá-

mítógépekből, 
• 2001-re megjelennek a harmadik generációs mobilhálózatok és ezáltal kiala-

kulhat a személyes médiahasználat, 
• az irodai vezeték nélküli hálózati csatlakozás dominánssá válik. 

A megállapítások akkor nagyívűeknek és még technológiai körökben is túlzottan 
haladónak minősültek, de az ezredfordulós technológiai válság (az ún. dotcom 
válság, az internetes cégek üzleti ígéreteinek kudarca) ellenére meglepően pon-
tosnak bizonyultak. Azóta már a távközlés és az informatika összeolvadása az 
alaptechnológiák szintjén végbement és a végberendezések piacán is erős konver-
gencia ment végbe. 

—————— 
49 Dr. Élő Gábor PhD, egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem Marketing és Me-

nedzsment Tanszék, Győr. 
50 www.nokia.com: Nokia sees media phones outsell laptops in two years, Joulukuu 15, 

1998. 
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Mára a mobiltelefonok elterjedtsége általánosnak mondható a világon, Európában 
és Amerikában csaknem mindenkinek van mobiltelefonja (a működő előfizetések 
száma szerint, bár ez nyilvánvalóan halmozódással értendő),51 és például Kínában 
közel 500 millió előfizető van. A fejlődő országokban jellemzően széleskörűbb a
mobiltelefon szolgáltatás, mint a szemétszállítás vagy a folyamatos vízellátás. 

Megállapíthatjuk, hogy a technológiai lehetőségekre stabil piaci viszonyok épül-
tek, a távközlés és az informatika sikeres húzóágazattá vált. Ugyanakkor a klasz-
szikus versenystratégia elméletek szerint52 ilyen helyzetben megjelennek az új 
belépők, jelen esetben a folyamatosan konvergáló infokommunikációs piacon. 

A KONVERGÁLÓ INFOKOMMUNIKÁCIÓ 

A digitális jeltovábbítás uralkodó technológiává vált, ma már alaptechnológia 
szinten a IP alapú szolgáltatások jelentik a jelent és a jövőt. Természetesen az 
internet szolgáltatásokat ismerjük ezek közül a legjobban, de a mobil internet 
(3G), az IP alapú telefonálás (VoIP) és a televíziós műsor szolgáltatás (IP TV) 
piaca is gyorsan fejlődik. 

Gyakorlatilag kialakult egy IP protokollt használó csomagkapcsolt adatátvitelű
infokommunikációs közmű, melynek erőssége nem a hagyományos előfizető-
központelőfizető avagy a felhasználó-szolgáltató-felhasználó kapcsolat, hanem a 
közvetlen kapcsolat (peer-to-peer) az előfizetők és felhasználók között. Tehát már 
nemcsak a központi erőforrásokat igénybe vevő szolgáltató kínálhatja termékeit 
és szolgáltatásait a fogyasztónak, hanem a fogyasztók is megjelenhetnek szolgál-
tatókként (pl. saját készítésű videotartalom közvetlen értékesítése). Ezáltal a szol-
gáltatói piacra kis ráfordítással lehet belépni, ami új belépők tömeges megjelené-
sét indukálhatja (egy természetes példa az egyetemek előadásainak on-line közve-
títése, illetve off-line digitális archívumának előfizetéses használata). 

AZ ÚJ BELÉPŐK TERMÉSZETE, KITÖRÉSI PONTOK 

A hagyományos piaci szereplők, a nagy távközlési csoportok, ma elsősorban nem 
a már meglévő szolgáltatók versenyének éleződését várják, hanem az internet-
technológia piaci sikervállalatainak térhódítását vízionálják. Két megközelítés le-

—————— 
51 A mobilszolgáltatók több szolgáltatás esetén külön előfizetést használnak, így egy fel-

használóhoz egynél több előfizetés tartozik a gyakorlatban. 
52 Porter, M. E. (2006): Versenystratégia. Akadémiai Kiadó. 
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hetséges, az új kínálat, illetve az új kereslet felől indulva juthatunk el egy új piaci 
modellhez, melynek új szabályai alakulhatnak ki. 

A keresleti oldalt ebben az esetben a felhasználói oldali igények (vállalati szó-
használattal ügyfél oldali igények), illetve az új tartalmak vonzása jelenti, míg a 
kínálati piacot elsősorban a tartalom tulajdonosainak érdekei határozzák meg. 

A felhasználók mit szeretnének? Azokat a szolgáltatásokat, amelyek prioritássor-
rendje szerint 

• ingyen vannak, 
• olcsók, 
• jó ár/érték aránnyal rendelkeznek, 
• amit „lenyomnak a torkán” drágán (mert nincs más lehetősége). 

További szempont a minőség, de ezen a piacon ez leginkább csak triggereli az új 
típusú tartalom megjelenését (erre legjobb példa a mai elektronikus posta, ami 
eljut hamarosan abba az állapotba, hogy inkább fizetnek érte, de minőségi szol-
gáltatás legyen). 

A kínálati oldalon találjuk az „informatikai világ nagytőkéseit”,53 avagy a hálóza-
tok, illetve a tartalmak tulajdonosait. A távközlési szolgáltatók mára belátták, hogy 
saját tartalomszolgáltatást értékesíteni nem tudnak hatékonyan, mégis más piaci 
szereplők válnak meghatározó szereplőkké (pl. Bill Gates tartalomvásárlásai már 
1995 előtt elindultak). Ugyanakkor a tartalomipar vezető vállalatai egyre inkább 
mozdulnak a távközlési szolgáltatások felé, mintha ebből az irányból építenének 
új üzleti modelleket (pl. Google cég internetes és mobil telefon próbálkozásai). 

Az útkeresés egyik leghatékonyabb formája az innovatív tartalmak előállítása (pl. 
Google Earth, műholdas fényképek), illetve az új termináloldali eszközök kifej-
lesztése (pl. IPod). Feltűnnek olyan próbálkozások is, melyek más iparágakban 
sikert hozó modelleket adaptálnának (pl. diszkont légitársaságok mintájára szer-
veződő mobilszolgáltatók). 

A fentiekkel összhangban a kitörési pontok a következő úton keletkezhetnek az 
infokommunikációs iparágban: 

• távközlési szolgáltatók stratégiai szövetségeket hoznak létre tartalomszol-
gáltatókkal, 

• tartalomszolgáltatók belépnek a másodlagos mobilpiacra, 

—————— 
53 A HTE előadássorozatának egyik találó címe után (www.hte.hu). 
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• innovatív tartalmak megjelenésével, 
• a közvetlen piaci elérést kihasználó hálózati szerveződések kialakulásával, 
• új eszközök bevezetésével. 

Vegyük észre, hogy a felsoroltak nem kötődnek a vállalkozások (a tőke) nagysá-
gához, tehát a piaci versenyhelyzet lehetőségei valóban sokszínű, ezáltal eredmé-
nyes, fejlődést hozhatnak. 

Vajon ez az ígéretes fejlődés hogyan viszonyul a természeti környezet mára már 
nyilvánvaló korlátaihoz? 

AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓ ÉS A TERMÉSZETI KÖRNYEZET VISZONYA 

Az infokommunikáció kezdeti fejlődésekor a környezetvédelmi ígéretek számosan 
voltak, az üzleti utazások radikális csökkentésétől az irodai papírhegyek eltűnéséig, 
ami a környezettel kapcsolatos viszony pozitív fejlődést vetítette előre. Ezekből a
kezdeti fellángolásokból nem maradt gyakorlatilag semmi, viszont a hardvergyár-
tás környezetszennyezése nem javult és a selejt számítástechnikai eszközök is 
egyre nagyobb problémát jelentenek. Új kihívásként jelentkezik az energiafel-
használás radikális emelkedése, amely már planetáris összefogást sürget. 

A lehetséges pozitív hatások természetét is máshol kell keresnünk, biztosan kulcs-
szerep vár az infokommunkációra az alábbi két területen: 

• környezeti hatások monitorizálása (minden eddiginél nagyobb mérő és kiér-
tékelőhálózat), 

• a környezeti információk gyűjtésének új, hatékonyabb módszereinek kidol-
gozása (pl. műholdas felvételek a környezetszennyezés felderítésére). 

A környezettel kapcsolatos sok megoldatlan probléma, illetve a közeljövő kihívá-
sai az infokommunikáció fejlődését új irányokba viszi, ami mindenki számára a 
környezeti felelősség növekedését jelenti ebben az iparágban is. 
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FARKAS GÁBOR54 

TORDAS SZÖVETKEZETI MINTAFALU, 1938–1944 

1938-ban a Hangya Szövetkezeti Tábor (1) határozatot hozott Balogh Elemér (2) 
emlékének megörökítésére, amely szövetkezetei mintafalu alapításával realizálód-
jék. A mintafalu kitervelői megválasztották maguknak azt a modellt, amelyben 
lehetőséget láttak a fejlesztésre; a társadalomban, a gazdaságban jelenlevő helyi 
energiáknak a felhasználására. Ezek alapot adtak és egyben garanciát szolgáltat-
tak a finanszírozó szerveknek, közte a beruházások nagyobb hányadát vállaló 
Hangya Szövetkezeti Központnak, hogy a mintafalu prosperáló település legyen, s 
mintául szolgáljon az ország települései számára. Ez a település Tordas lett. 

A KÖZSÉG SZOCIOLÓGIAI JELLEMZŐI

Tordas Fejér megye váli járásban települt a 7-es műúttól északi irányban, Marton-
vásártól négy km-re. (Szomszédos községek: Kajászószentpéter, Gyúró-Kuldó, Vál, 
Sóskút, Tárnok, Martonvásár.) Lakóinak száma: 1897-ben 1242 fő; kimondottan 
agrártelepülés, határában uradalmi terület van, amely 1875. óta a Dreher családé. 
A kisbirtok mintegy 200 gazda között oszlott meg; a 19–20. század fordulóján 
25–50 hold közötti gazdagparaszti birtok három, a 10–25 holdasok 22 főt szám-
láltak, a tíz holdon aluliak 175-en voltak. A község lakói evangélikus tótok, akik 
Nyitra-, Pozsony- és Turóc vármegyékből érkeztek (1713). Tót nemzetiségi mi-
voltukat a 20. századig a vallásuk őrizte, evangélikus lelkészeik és tanítóik voltak. 
A bevándorolt magyar jobbágyok katolikusok, nekik a telepítő földesúr (Sajnovics 
Mátyás) oratóriumot rendezett be, papjuk sokáig nem volt. A lakosság gyarapodá-
sával mindkét felekezetnek temploma, iskolája lett. A tót lakosság asszimilációját 
jelzi, hogy 1895-től a szertartás magyar nyelvű. A szegény sorsú családokban 
dívott a háziipar: vesszőfonás, kosárkötés, szalmából készült cikkek, kenderfonás, 
szövés. A falu határa hullámos terepű, melyet átszel a Szent László-víz. (3) 

—————— 
54 Dr. Farkas Gábor, a történelemtudomány doktora, Székesfehérvár. 
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TÁRSADALMI MOZGALMAK 

Az agrárszegénység a szocialisztikus irányzatokat karolta fel, a mozgalom a föld-
munkás szakegylet alakításában csúcsosodott ki a 20. század elején. 1907-ben Tor-
dason tartották a derestörvény elleni tiltakozásukat a „martonvásári szocialista 
kerület” földmunkásai. Az uradalom évente 100-nál több napszámost, aratómun-
kást alkalmazott Tordasról, akik elégedetlenek a bérezéssel, a természeti járan-
dósággal. A háború végén kirobbant szociális mozgalmak egyik bázisa a község. 
A szociáldemokratáknak a községből (1918) 120 fizető tagjuk volt. A martonvásári 
földmunkások és kisgazdák kerületi központja (12 község és 40 major, puszta) 
földmunkásait fogta át, s ezek között volt Tordas. A szocialista nagygyűlések egy-
mást érték, melyek központi témája a földosztás. A kommunista rezsim a földosz-
tás helyett a proletárelven alapuló termelőszövetkezeteket favorizálta. Az agrár-
szegénység földet nem kapott. 1920-ban az uradalom házhelyeket mért ki az 
igénylőknek; 1921-ben 75 igénylőnek adott az uradalom egyenként 600 négyszö-
göl földet; a hadirokkantak, hadiözvegyek, aratómunkások és napszámosok kis-
bérleti földeket kaptak, összesen 330 holdat. Az agrárszegénység elégedetlen a 
juttatott földekkel, azt kevésnek találták. A szociális mozgalmak az 1920-as évek-
ben felerősödtek, a Földmunkások Országos Szövetségének 40 tagot sikerült be-
szervezni, agitációjuk hatásos: 1925. április 22-én az aratási szerződések aláírását 
a földmunkások megtagadták. (4) 

SZÖVETKEZETI INTÉZMÉNYEK 

A birtokos parasztok 1897-ben Polgári Olvasókört alapítottak, a könyveket a Da-
rányi-féle kulturális akció keretében, a Földművelési Minisztérium ajándékaként 
kapták. 

HANGYASZÖVETKEZET 

1905-ben Hangya Fogyasztási-, Értékesítő- és Termelési Szövetkezet jött létre; a 
boltot április 5-én nyitották meg. Az alaptőke 3820 korona, amelyet 84 részvé-
nyes jegyzett; ez a szövetkezeti tagság üzletrésze. 1911-ben négyezer koronáért 
340 négyszögöles telket vásároltak, amelyen a bolt számára új épületet (1914) 
emeltek. Az építkezés anyagi oldalát megteremtették: ötezer korona állami dotá-
ciót kaptak, 15 ezer koronát évi 5%-os kamatra Dreher Antal nagybirtokostól 
vettek fel, a tagság kalákában dolgozott: téglát égetett, követ fejtett, fuvaroztak, 
zulágeroskodtak. Az épület 30 ezer koronába került a járulékos munkák felszámo-
lásával. 
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HITELSZÖVETKEZET 

Hitelszövetkezet 1910-ben, a községben tartott szövetkezeti napon jött létre. A tag-
ság nagyobb része a Hangya szövetkezeti tagságból állt össze, akik a szövetkezeti 
eszmét a gyakorlatból ismerték. A Hitelszövetkezet az Országos Központi Hitel-
szövetkezet tagjaként funkcionált. Alaptőkéje 1819 aranykorona, egy-egy üzlet-
rész ára 50 korona volt, melyet részletekben, akár 1-2 koronánként is be lehetett 
fizetni. 1914–1918. évi háború alatt a hitelszövetkezet 647 ezer 455 korona hadi-
kölcsönt jegyzett. Tordas lakosságának jegyzése 18 ezer korona volt. Az 1919 
őszén restaurált polgári rezsim a hadikölcsönöket a maga részéről semmisnek 
nyilvánította. A polgárok közül többen tönkrementek, mivel teljes vagyonukat 
hadikölcsön kötvényekbe fektették. Megsínylette a kinullázást a hitelszövetkezet 
is; a gazdasági egyensúlyt 1927. év elejére nyerte vissza. Ekkor egy üzletrész 
értéket 40 pengőben állapítottak meg. 1930-ban a hitelszövetkezeti tagság 173-ra 
emelkedett, és 212 üzletrésszel rendelkezett. A Tordasi Hitelszövetkezet takarék-
betéteket is gyűjtött, ami után 6% kamatot fizetett. A kihelyezett tőke 1930-ban 
12 ezer 116 P volt. A kölcsönöket ingatlanok-, állatok-, házhelyek- cséplőgépvá-
sárlásra; építkezésekre, vetőmag beszerzésre, kézműves műhelybe gépek és fel-
szerelés vásárlásra fordították. (5) 
A Földművelők Szövetsége a Magyar Gazdaszövetség kezdeményezésére 1913-ban 
alakult, mint annak tagszövetsége. 

TEJSZÖVETKEZET 

A tejszövetkezet viszonylag későn, 1935-ben alakult. A megyében is kevés a tej-
szövetkezet, bár alakulásuk 1905-ben kezdődött. A földművelési miniszter szor-
galmazta a tejszövetkezetek létrehozását. A főispán szerint a gyér szövetkezeti 
alakulás gátja a takarmányhiány. Tordason sincs közlegelő. A miniszter állami 
dotációt nyújtott több tejszövetkezet létrehozásához: Sárszentmiklós 1907-ben 
800 koronát, 1910-ben Herczegfalva, Igar, Alap gazdái kaptak állami támogatást. 
A működő szövetkezeteknek nincs feldolgozó üzemük; hiányoztak a helyi tej-
gyűjtőknél a modern berendezések; a tejet a községi jégvermekben hűtötték, és a 
veszprémi vajközponthoz szállították. A magán tejgyűjtők száma a megyében 77. 
A megye 37 községében egyáltalán nem volt tejfelvásárlás, köztük Velencén, 
Kálozon, Ercsiben, holott a gazdáknál jól tejelő állomány volt. A tejszövetkezetek 
előnyös működését az 1920-as években felismerték a gazdák. Ráckeresztúron 
1929-ben közkereseti társaságként alakították meg a szövetkezetet, másutt a Han-
gya vagy a Gazdaszövetkezet alüzemeként működtek. A gazdák ráébredtek, hogy 
a tejtermék napi bevételi forrás a családnak. A kajászószentpéteriek 1925-től a
fővárosba évi átlagban 700 ezer liter tejet szállítottak, az éves bevételük 177 ezer P; 
a ráckeresztúriak napi 500 litert szállítottak Budafokra. 
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A tordasi gazdáknak takarmányt kellett vásárolni, hogy a tejelő tehenészeteket 
fenn tudják tartani. Az alakulás évében kölcsönt vettek fel; tejszövetkezeti szék-
házat rendeztek be, és a tejet üzemszerűen feldolgozták (rézüst, hűtők, műszerek, 
szállító eszköz). A tagok száma 143 fő, akik 188 üzletrészt jegyeztek. Az üzlet-
rész 4 P/tehén volt. A tejelők száma 47 db. A tejszövetkezet gazdaságilag prospe-
rált, adósságukat néhány év alatt kifizették. 1945-ben a tordasi gazdák a Tejterme-
lők és Tejszövetkezetek Szövetsége által indított akcióban 110 tejelő tehenet igé-
nyeltek. A szövetkezet életképességét jelzi, hogy még 1949-ben is működött. (6) 

A MINTAFALU KIÉPÍTÉSE 

1939-ben a falu határában a szövetkezeti központ majort épített; ebben a gazdál-
kodási folyamathoz szükséges létesítményeket emeltek: egy kétemeletes magtárt, 
amelybe 35 vagon terményt tárolhattak; négy góré (30 vagon csöves kukorica 
számára); gabonaszárító (egy óra szárítás elegendő) takarmánypajta, marhaistálló 
(38 jószágnak) négyállásos lóistálló, apaállatistálló (négy tenyészbika, telivér, szi-
mentáli fajták) kocsiszín, ólak (öt tenyészkan) silók, trágyatelep (20 méter hosszú, 
8 méter széles, 110 cm mélységű, magasodó betonfal). A szövetkezeti majorban 
két cselédházat építettek: négy család számára. Megépült az erőműtelep, amely a 
major világítását és a gépek energiaszükségletét látta el. A mintabirtok kezdetben 
66, majd 112 kat. hold, ahol a gazdálkodást dán minta alapján végezték. A béresek 
száma 1943-ban nyolc fő. A mintagazdaságot pusztagazda vezette. (7) A szántó-
földön a norfolki 4-es vetésforgót alkalmazták: főtermény a búza, árpa, zab. A vető-
magot a gazdaság maga termelte meg. A községben szappanfőző-üzem létesült, a 
téglavető szövetkezeti kezelésbe került, a legelő (amelyet az 1930-as években sze-
reztek) üzemeltetése, fenntartása szövetkezeti feladat lett. 

Változott a falu arculata; a községben felépült a szövetkezeti székház. Ebben bolt-
helyiséget, raktárt, irodát, boltos- és vendéglős lakást, italmérést, két vendégszo-
bát, gyógynövényszárítót, kultúrtermet, könyvtárhelyiséget alakítottak ki. (8) 

A községben három köztéri szobor állt: a szövetkezeti székház előtt Balogh Ele-
méré, a hősi emlékmű és Sajnovics János nyelvtudós Sajnovich János, emlékére 
állított szobor. 

A községben 1000 méter betonjárda épült, 1000 diófacsemetét ültettek az utak 
mentén, 1940–1941-ben a martonvásári-tordasi utat korszerűsítették, az utcákra a 
házak elé egységes típusú drótkerítéseket raktak (melyet a Hangya-központ finan-
szírozott) virágzó kertkultúrát (gyümölcsöst, zöldségest) honosítottak meg. A la-
kosság magyar etnikumú; a cigány lakosságot a Hangya központ 3000 pengős
anyagi támogatásával Bicskére telepítették, ahol ingatlanokat kaptak. 
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1941-ben napköziotthonos óvodát építettek; az óvónőt a belügyminiszter küldte, a 
dologi kiadásokat a község vállalta, a működéshez a Hangya központ évi 2000 P-t, 
a helyi Hangya Szövetkezet 500 P-vel járult a fenntartáshoz. 1943-ban a községi 
elöljáróság 4250 négyszögöl telket adott a helyi Hangya központnak, ahová tiszt-
viselői házat, tűzoltószertárt, csendőrpihenőt, orvosi rendelőt és orvoslakást szán-
dékozott építeni. Az egészségügyi felügyelet a szövetkezeti egészségházban való-
sult meg, itt rendezték be a zöldkeresztes nővér rendelőjét. Az iskolásoknak nap-
közi otthon működött: konyhával, éléskamrával, pihenőhelyiséggel, vízöblítéses 
WC-vel, melegvizes zuhanyozóval, az udvaron játszótérrel. A nagybirtokos, Hardy-
Dreher Béláné rendszeresen szállított az iskolának és az óvodának tejet. 1941-ben 
1300 liter tejet és 100 kg cukrot adott a tanulóknak. (9) A háborús körülmények 
miatt a községtől kapott telken építkezéseket nem kezdték meg, a háború után a 
telek visszakerült a községi tulajdonba. (10) 

1935–1942. között 40 házat építettek vagy korszerűsítettek, 1939-ben az urada-
lom területéből 15 kat. hold föld került házhely-parcellázásra; 40 db egyenként 
600 négyszögöles telek alakult ki. 

A Hangya központ vezetésével gazdasági, egészségügyi, higiéniai tanfolyamok 
kezdődtek: felnőtteknek, asszonyoknak, leányoknak. A gazdakör gyümölcs-ter-
melésről, gyümölcsfa-ápolásról tartott ismeretterjesztő előadásokat; 56 résztvevő-
vel ezüstkalászos tanfolyam indult, 46 főt pedig szövésre-fonásra oktattak. Házi-
ipart üzemszerűen űzték, a határban kendert termesztettek, amelyet feldolgoztak; 
az áztatást a Szent László-víz elvezetésével oldották meg, mintegy 100 négyzet-
méter nagyságú áztatóban (mocsolában). A feldolgozott kenderből törülközőt, törlő-
ruhát, zsákot, ponyvát, szőnyeget készítettek. Asszonyok tanfolyamán sütés-főzés, 
egészségügyi kérdések, a családban előforduló fertőző betegségek, baromfitenyész-
tés, konyhakertészet tárgyú előadások szerepeltek. (11) 

1944 végén a háború eseményei elérték a községet. Novemberben a német kato-
naság a Hangya raktárából 1000 mázsa búzát, 140 mázsa árpát, 70 mázsa rozsot, 
350 mázsa zabot, 300 mázsa morzsolt kukoricát rakott teherautókra. 

A LÉTREHOZANDÓ SZÖVETKEZETI FALUK MODELLJE 

Tordas mintafalu kisugárzása meghatározó több település esetében. Hangya köz-
pont szövetkezeti tömbök kialakítását fontolgatta. Elsőként a Komárom megyei 
tatai és a gesztesi járások megszervezése kezdődött el. 1942-ben a járás falvaiban 
mezőgazdasági gépek beszerzését segítette a központ. Tatán szövetkezeti főiskola 
nyílt, ahol 4-4 hetet töltöttek el a járás községeiből gazdaifjak. Kocs és Héreg 
községek kiépítése mintafaluvá kezdődött el. Hamarosan a Fejér megyei Szabad-
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battyán község került sorra, melynek egyik pusztáján, Felsősomlyón volt Wünscher 
Frigyes és felesége 550 holdas birtoka. A pusztán állt a család kúriája. A szövet-
kezeti mintafalvak, tömbök alakítását a Hangya központon kívül a mezőgazdasági 
szakszervek támogatták: ebben az esetben Fejér és Komárom megyében. 

A HÁBORÚ UTÁN 

A Hangya központ 1945-ben felhagyott Tordas patronálásával. Értesítette a köz-
ségi elöljáróságot, hogy a vagyonnal rendelkezzék. A községi Földigénylő Bizott-
ság a mintagazdaság területét az uradalom 2000 ezer holdjából 400 holdra bőví-
tette, és a szövetkezeti gazdaság működésének nem vetett gátat. 1945–1946-ban a 
szövetkezet terményfelvásárlással foglalkozott, a béresek számát bővítették. A tor-
dasi szövetkezeti gazdaság 1945–1946 első felében a Martonvásár és Vidéke Föld-
művesszövetkezet Őstermelő Csoport keretében működött, de abból kivált, és 34 
taggal önálló gazdálkodásba kezdett. (12) A tordasi vagyont 1946-ban a Magyar 
Országos Szövetkezeti Központ vette át. 1946. május 4-én a majorban szövetkezeti 
napot tartottak, ahol a küldöttség a tehenészetet és az épületeket tekintette meg. 

Az állami terhek növelésével a szövetkezeti gazdaság hanyatlott, miként az egyé-
ni gazdaságok is. A tordasi mintagazdaság az 1949-ben alakuló állami gazdaság-
nak egyik alegysége lett. 
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ÚJ MÓDSZER A KÖRNYEZETSZENNYEZŐ FORRÁSOK 
EGÉSZSÉGÜGYI KOCKÁZATAINAK ELEMZÉSÉRE 

Felhagyott ipari telephelyeken, legális vagy illegális lerakóhelyeken tartósan szeny-
nyező hulladékok találhatók. Ezek kockázatait már nemcsak a szaksajtóban, ha-
nem a legszélesebb nyilvánosság előtt tárgyalják. A közelmúltban készült el egy 
koncepció első vázlata, ez tartalmazza azokat a fő elemeket, amelyek a szennyező
források egészségügyi kockázatainak elemzésére és értékelésére alkalmas mód-
szertan alapelemeit foglalja össze. A kitűzött cél egy, a szennyező forrásokat 
egyenként értékelő, és a kockázatok súlyossága szerint a megszüntetésüket rang-
soroló algoritmus elkészítése. A módszer koncepciójáról és a fejlesztés első lehet-
séges lépéseiről számolunk be. 

CÉLKITŰZÉSEK 

Az alábbi koncepció azzal az igénnyel készült, hogy a környezetszennyező forrá-
sok, az ellenük tett beavatkozások, a sorrend és a pénzügyi források felosztása 
algoritmusba foglalható legyen. A terv egy szoftver kifejlesztése, amely alkalmas 
a szennyező források egyenkénti számbavételére, mégpedig a lehető leginkább 
komplex módon, képes legyen a fontossági sorrend megállapítására, a pénzügyi 
források felosztására. 

PILLANATNYI KOCKÁZATOK 

Modellünk a kockázatot szennyező forrásokként külön-külön, egymástól függet-
lenül vizsgálja. A kockázatot a valószínűségi eloszlás és az egészségügyi ráfordí-
tások kombinációjakét számítjuk, egységnyi népességre vonatkozóan. A számítás 
módja az általánosan elfogadott elvek szerint a kárérték (egészségügyi ráfordítá-
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sok) és a valószínűségek szorzata. Ez matematikai fogalmak szerint a várható ér-
ték, ami valójában súlyozott átlag. Ráfordításokon itt az általánosan értett társa-
dalmi ráfordításokat értjük, vagyis az egyéni és a közösségi ráfordítások összegét. 
A kárértékeket és a hozzájuk tartozó valószínűségeket az egy főre jutó kárértékek 
nagyságrendi kategóriáira adjuk meg, vagyis a kárérték lehet 0 és 100, 100 és 1000, 
1000 és 10 000, 10 000 és 100 000, 100 000 és 1 000 000, és így tovább, forint 
között. A nagyságrendi kategóriákon belül a valószínűséget azonosnak tekintjük, 
így a kockázat számításánál a mezőközéppel számolhatunk (50, 500, 5000 forint 
és így tovább). 

Egy példát mutat be az alábbi táblázat: 

KÁRÉRTÉK VALÓSZÍNŰSÉG SZORZAT 

0 0 0
50 0,120000 6 

500 0,220000 110 
5 000 0,659348 3297 

50 000 0,000600 30 
500 000 0,000050 25 

5 000 000 0,000002 10 
Kockázat, összegként 3488 

A kockázat-értéket fejenként, forintban kapjuk meg. 

A kockázateloszlás célszerű ábrázolási módja a kárértékek tengelyén (ez általában 
a vízszintes) a logaritmikus lépték. A példa szabályos kockázati görbét mutat be, 
ez a kockázatoknál általában hasonló jellegű. Az ábrázolásnál a kis valószínűsé-
gek nem látszanak, ezeken a helyeken felírást alkalmazhatunk. A görbe jellegét 
azonban jól meg lehet rajzolni, de a lépték miatt a várható érték és egyéb küszöb-
értékek jelölése körülményes. Az ábra most is csal, ebben a léptékben a mezőkö-
zép-értékek természetesen nem a jelölt helyre esnek. 

A számítás alapján tehát egy skaláris kockázat-értéket kapunk. Ezen kívül bármi-
lyen küszöbértékhez és hasonló értékhez közelítéssel számolni lehet a kockázat-
értéket. 

Az egy szennyező forrásnál jelentkező kockázatot a kitett populáció létszámával 
szorozva kapjuk meg. Nincs akadálya annak, hogy a kockázat-érték számításánál 
már a populációval szorzott értékeket használjuk, vagy így ábrázoljuk. A példa sze- 
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rint, 2000 emberre számolva a kockázat közel hétmillió forint. De helyesebb itt a 
fajlagos használata, mert a szennyező források hatása az előzőhöz hasonló jelleg-
görbén közvetlenül tanulmányozható, másikkal összehasonlítható. 

A kockázatkezelés a kockázatok mérséklésére irányul. Az analízis módszere sze-
rint a kár valószínűsége, illetve a kár nagysága csökkenthető. A valószínűség úgy 
csökkenthető, hogy valamilyen beavatkozással elérjük, hogy a valószínűségi kész-
let átrendeződjön, vagyis ha csökken a nagyobb, és ennek megfelelően növekszik 
a kisebb károk valószínűsége, összegük nyilván mindig egységnyi. A másik érték, 
a kárérték leginkább úgy csökkenthető, ha a kitett populáció létszámát csökkentjük. 
A példa táblázatában jól látható ugyanis az, hogy a számítási mód a kisebb való-
színűségeknél nem érzékeny. Például, ha a legnagyobb károkat, mondjuk a száz-
ezer felettieket, megszüntetjük, végig nulla valószínűséget érünk el, a kockázat-
érték akkor sem változik lényegesen. Nagy változásokat ott lehet elérni, ha a szá-
zas, ezres kárérték-kategóriák között tudunk lényeges átrendeződést elérni. Azok-
kal a beavatkozásokkal azonban, amelyekkel a kitett populációt csökkentjük, a 
csökkentéssel egyenesen arányos kockázatmérséklés érhető el. 

A valószínűségi készlet kedvező irányú átrendezése nyilván sokféle beavatkozás-
sal elérhető, fő csoportokként az egészségügyi és a környezetipari beavatkozáso-
kat különböztetjük meg. 

Egészségügyi lehet a védőoltás, a védőital, az általánosan elrendelt orvosi vizsgá-
lat és hasonlók, lényeg, hogy mindenki hozzáférjen, általánosnak lehessen tekin-
teni. Környezetipari beavatkozás lehet a szennyezés koncentrációjának valami-
lyen csökkentése vagy a szennyezőanyag mennyiségének csökkentése. 
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Ha valamilyen intézkedéssel elérjük, hogy a valószínűségi készlet úgy rendeződik 
át, hogy minden egy kategóriával lefele mozdul el, bár ez természetesen csak egy 
példa, akkor a következőt kapjuk (a táblázatban jobbra az eredeti, balra, félkövér-
rel az új értékek, utóbbinál egy új nagyságrendi kategória betoldásával): 

KÁRÉRTÉK VALÓSZÍNŰSÉG SZORZAT KÁRÉRTÉK VALÓSZÍNŰSÉG SZORZAT 

0 0 0 0 0
5 0,120 000 1 

50 0,120 000 6 50 0,220 000 11 
500 0,220 000 110 500 0,659 348 330 

5 000 0,659 348 3297 5 000 0,000 600 3 
50 000 0,000 600 30 50 000 0,000 050 3 

500 000 0,000 050 25 500 000 0,000 002 1 
Kockázat, összegként 3488 349 

Nyilvánvaló, hogy a beavatkozás akkor gazdaságos, ha költsége a kockázat-érték 
csökkenésével megegyezik, vagy az alatt marad, esetünkben 3100 forintnál fejen-
ként, 20 000 főnél 6,5 millió forintnál. 

Ugyanez a hatás a kárérték csökkentésével úgy érhető el, ha a kitett populáció 
létszámát egytizedére csökkentjük, például, megakadályozzuk a szennyező for-
rás hatásának kiterjedését, valahogy lokalizáljuk, izoláljuk. A példa szándéko-
san extrém, ilyen mértékű kockázatcsökkentés a valóságban aligha gyakori. 

Az elemzés gyakorlati végrehajtása szempontjából fontos megjegyezni, hogy a kár-
érték-csökkentés, mivel a szennyezés hatásainak kitett populáció számával arányos, 
könnyebben becsülhetőnek-számíthatónak látszik, mint a valószínűségi készlet át-
rendeződése. 

Számíthatjuk a beavatkozások hatékonyságát a következő módon: elért hatás oszt-
va a beavatkozás költségével. A mutató egy, ha azonos a kettő, mindig a nagyobb 
szám jelenti a „jobb változatot”, de a végső mérce a kockázatcsökkentés mértéke. 

A modell kidolgozásánál alapvető feltételezés, hogy egy adott keret ráfordításának 
„legjobb módját” keressük. 
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PÉLDA 

A szennyező forrás jellemzői: 

• Kitett populáció: 10 000 fő.
• Kockázat-érték: 5400 forint per fő.
• Kockázat: 54 millió forint. 

Lehetséges beavatkozások: 
A beavatkozás, költsége 2 millió forint, hatása 1 millió forint, hatékonyság 0,5. 
B beavatkozás, költsége 15 millió forint, hatása 5 millió forint, hatékonyság 0,33. 

Feltételezések: A és B beavatkozás a megadott összeg elköltése után további koc-
kázatcsökkentésre nem alkalmas, vagyis a 2, illetve 15 millió forintos értéknél a 
hatékonyság azonnal nullára vagy egy nagyon kicsi egyéb értékre csökken. 

Ha a kétféle beavatkozás nem kombinálható, akkor adott keretünket (költségveté-
sünk felső határát) 2 millió forintig a hatékonyabb A változatra, efölött pedig a 
nagyobb kockázatcsökkentést ígérő B változatra kell költenünk. Nyilván sok eset-
ben beavatkozás-kombinációk is szóba jöhetnek, ez további megfontolásokat igé-
nyel, most ezzel nem számolunk. Kérdés továbbá, hogy minden esetben van-e 
gyökeres megoldás, vagyis létezik-e valamilyen, legalább elvi megoldás a teljes 
kockázat megszüntetésére, a példában esetleg feltételezhetünk-e egy olyan be-
avatkozást, amely az előzőeknél kisebb hatékonysággal, de hatalmas összegből a
kockázatot nullára csökkenti. Feltételezhetjük, hogy van ilyen beavatkozás, de az 
itt ismertetett modell célja a források elosztása. 

Lényeges viszont a modell működése szempontjából, hogy az egyes beavatkozá-
soknak a pénzügyi keret által diktált részleges elvégzésekor lineárisan csökkenő
hatást tulajdoníthatunk-e. Példánkban, ha a kétmilliós beavatkozás helyett csak 
egymilliót költünk, mert ez az összes keret, akkor mondhatjuk-e hogy a kockázat-
csökkenés mértéke 500 ezer forint? A továbbiakban azt feltételezzük, hogy ez az 
arányosság érvényesül. 

A hatékonyság ilyen értelmezésével több szennyező forrás együttes kezelésére is 
kész modellt állítottunk elő. A teljes keretet ugyanis a hatékonyság nagyságának 
sorrendjében költjük el. 

1. szennyező forrás. 
Kockázat: 100 millió forint. 
A beavatkozás: 10 millió forint, kockázatcsökkentő hatás: 8 millió forint, haté-
konyság 0,8. 
B beavatkozás: 100 millió forint, kockázatcsökkentő hatás: 30 millió forint, haté-
konyság 0,33. 
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C beavatkozás: 20 millió forint, kockázatcsökkentő hatás: 10 millió forint, haté-
konyság 0,5. 

2. szennyező forrás. 
Kockázat: 300 millió forint. 
D beavatkozás: 20 millió forint, kockázatcsökkentő hatás: 12 millió forint, haté-
konyság 0,6. 
E beavatkozás: 40 millió forint, kockázatcsökkentő hatás: 30 millió forint, haté-
konyság 0,75. 

Összes kockázat a két szennyező forrásnál 400 millió forint. 

Ha keretünk 5 millió forint, akkor A beavatkozással 4 millió forint kockázatcsök-
kenést érhetünk el. 

Ha 20 millió forint, akkor A beavatkozásra költünk 10, és E beavatkozásra 10 
milliót, összesen 8 + 7,5 millió forint kockázatcsökkenést elérve. És így tovább, 
tekintet nélkül arra, hogy a beavatkozás melyik szennyező forrásnál csökkenti a 
kockázatokat, csak a hatékonyságra figyelve. 

Az ismertetett eljárás természetesen számos tényezőt figyelmen kívül hagy. A to-
vábbiakban néhány eddig nem tárgyalt tényező kezelésére teszünk javaslatot. 
A továbbfejlesztés során kell kidolgozni a végleges tényezőegyüttest és a ténye-
zők értékeit. 

AZ IDŐTÉNYEZŐ FIGYELEMBE VÉTELE 

A szennyező források hatása időben változik. A változás lehet stagnáló, enyhülő
vagy növekvő. A változás intenzitása lehet gyorsuló vagy lassuló. 

Reális időkeretet megállapítva, legyen ez tíz év, a pillanatnyi kockázat számításá-
hoz képest egy új jellemző van, a kockázat változása. Fontos hangsúlyozni, hogy 
a modell mindig egy tíz éves időszak első évére vonatkozik, a különböző években 
hozott döntések egymástól függetlenek. 

A legegyszerűbb megoldás a változás figyelembe vételére, ha a tíz éves időszakot 
átlagoljuk, és az egész időszakra ezt tekintjük jellemzőnek. A csökkenő kockázat-
nál a pillanatnyi kockázatot ez az eljárás csökkenti, a növekvőt növeli, a stagnálót 
pedig változatlanul hagyja. A számítás ezekkel az így kapott kockázatokkal telje-
sen ugyanaz lehet, mint az előbb. Lineáris változásnál egyszerű számtani közép-
értékkel számolhatunk, a progresszív vagy regresszív görbéknél viszont sokfajta 
átlagolás alkalmazható. 
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Az időtényező szerepe más módon is felfogható. Figyelembe vehetjük azt, hogy a 
szennyezés mióta áll fenn, és egy módosító tényezővel (tűrőképességi tényező)
korrigálhatjuk a kockázati értéket. 

MÁS SZEMPONTOK FIGYELEMBE VÉTELE 

Területi szempontok 

A rangsorolásnál, a kockázat számításánál területi szempontokat is figyelembe 
vehetünk. Ez azért indokolt, mert a gazdasági döntéshozatalnál a területi-regioná-
lis forrásszétosztás természetes követelmény. Alapos okunk van azt feltételezni, 
hogy önmagában a kockázatok objektíven megállapítható nagysága, az előbbi
módon kimutatott hatékonysági értékek alapján politikai, gazdasági döntéseket 
nem hoznak, a területi szétosztási elv és rutin mindenképpen érvényesülni fog. 
Szükség lehet tehát regionális, területi sorolásra is, a régión belül való forrásfel-
osztásnál viszont követhetjük a már leírt módszert. 

Politikai szempontok 

A források nagyságának meghatározása és a regionális felosztás nyilvánvalóan 
politikai döntés eredménye, ilyen értelemben a regionális felosztás is politikai 
szempontnak tekinthető. Van viszont még egy szempont, amelynek a figyelmen 
kívül hagyása nem lenne helyes. Ez pedig a befolyás kérdése, többféle módon. Ha 
egy befolyásos politikus valamilyen ügy mellett kiáll, például a sajtó nyomására, 
vagy befolyásos körök ösztönzésére, vagy a környezetvédő mozgalmak tiltakozá-
sai, demonstrációi nyomán, vagy egyszerűen programja részévé tette egy régi és 
botrányos szennyező forrás megszüntetését, akkor ez olyan körülmény, amit nehéz 
figyelmen kívül hagyni. A kockázatszámításnál ezeket a körülményeket, ugyan-
úgy, mint az időt, egy módosító tényezővel figyelembe lehet venni. 
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HUSZKA PÉTER56 

TEJTERMÉKEK FOGYASZTÁSI GYAKORISÁGÁNAK VIZSGÁLATA 
MAGYARORSZÁGON 

ABSTRACT 

The consumption frequency of consumed dairy products and margarine in the 
course of different meals was examined from the data of the 1000-strong repre-
sentative survey carried out in Hungary. 

It can be clearly stated that Hungarian citizens consume some kind of dairy prod-
ucts on 240 days of the year for breakfast, followed by supper at 188 times a year, 
and lunch is last at 62 times a year. 

If we examine the composition of the products consumed in the course of differ-
ent meals, it can be stated that liquid milk is head and shoulders above other dairy 
products for breakfast. It is followed by cheeses, but these are consumed 30% less 
often than liquid milk, with flavoured dairy products third. 

Sour cream and curds are the most popular dairy products for lunch. The number 
of non-consumers here is the highest, with 19% of the answerers claiming never 
to consume any dairy products for lunch. 

Liquid milk and cheeses are also the most popular dairy products at supper. Yo-
ghurt appears third, though it was not among the five most consumed products in 
case of the two previous meals. 

BEVEZETÉS 

A tej és tejtermékek fogyasztását az elmúlt évtizedben – néhány élelmiszerhez 
hasonlóan – a stagnálás jellemezte. A fogyasztás emelkedésére csak a népesség 
világviszonylatban várható növekedésének köszönhetően van reális lehetőség. 
(BERKE 2003). 

—————— 
56 Dr. Huszka Péter egyetemi adjunktus, Széchenyi István Egyetem, Marketing és Menedzs-

ment Tanszék. 
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A tejipari vállalatok Nyugat-Európában az 1980-as években számos innovációt 
hajtottak végre. Ennek következtében nőtt a termékválaszték, aminek hatására a 
fogyasztás is emelkedett, különösen a savanyított tejtermékek, tejdesszertek és 
sajtok körében. A vaj, tej és hagyományos tömeggyártású sajtok iránti kereslet 
ugyanakkor csökkent (SZABÓ–SZAKÁLY S. 1998). 

A hazai fogyasztás az 1960-as évektől kezdve a jelentős állami dotációnak, vala-
mint a hathatós reklámpropagandának – „A tej élet, erő, egészség!” – köszön-
hetően növekedésnek indult. Ez a tendencia azonban az 1987-es 199 kg/fő/éves 
csúcsot követően – az egyre mélyülő válság, a növekvő infláció és munkanélküli-
ség következtében – megtorpant és a tejtermékek fogyasztása drasztikusan csök-
kent. Az 1995-ös 133 kg/fő/éves mélypontot ugyan lassú növekedés jellemezi a 
fogyasztás tekintetében, de a jelenlegi 163,1 kg körüli fogyasztás is messze elma-
rad a táplálkozásbiológiailag kívánatos szinttől, illetve a fejlett országok szintjétől
(A. De Crook 1995, KSH 2002, 2008). 

Munkánk során célul tűztük ki a jelenlegi magyarországi helyzet felmérését a tej-
jel és tejtermékekkel kapcsolatos fogyasztási szokásokat illetően, különös tekin-
tettel a különböző étkezések alkalmával elfogyasztott tejtermékek mennyiségére 
és azok megoszlására. 

ANYAG ÉS MÓDSZER 

Kutatásunk egy ezer fős reprezentatív kérdőíves megkérdezésen alapul. A repre-
zentatív mintavétel alapja a KSH 2001-es népszámlálási adatai voltak, mely segít-
ségével Magyarország hét régiójában 1-1 megyét választottunk ki. A kvótarend-
szert nem, kor, iskolai végzettség szerint úgy állítottuk össze, hogy reprezentálja 
a magyar lakosságot. A válaszadók megkeresése eszerint a kvóta szerint történt. 
A kérdezőbiztosok a kérdőíveket a válaszadó lakásán töltették ki. A kérdéssorok 
megválaszolása 20–25 percet vett igénybe. A kapott adatokat SPSS matematikai-
statisztikai programmal elemeztük. 

EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

Étkezéseink alkalmával fogyasztott tej és tejtermékek fogyasztási 
gyakoriságának, és az egyes étkezésekhez fogyasztott termékek bemutatása 

Fogyasztási szokásainkat bemutató eredményeinket a különböző étkezések alkal-
mával elfogyasztott tejtermékek fogyasztási gyakoriságával, és az egyes étkezé-
sekhez – reggeli, ebéd, vacsora – elfogyasztott termékek bemutatásával kezdjük. 
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Fontosnak tartottuk ugyanis megismerni, hogy a lakosság fogyasztásában a kü-
lönböző étkezéseik között hogyan oszlanak meg az egyes tejtermékek, illetve, hogy 
milyen gyakran fogyasztjuk azokat étkezésenként. 

Az egyes étkezések alkalmával elfogyasztott tejtermékek fogyasztási gyakorisá-
gait az 1. ábrán tüntettük fel. A termékek fogyasztási gyakoriságát egy hétrészes 
gyakorisági skálán vizsgáltuk. Ezen a gyakorisági skálán termékenként kellett 
megjelölni, hogy milyen gyakorisággal fogyasztja a válaszadó az adott tejtermé-
ket, és a margarint (pl. 1: soha sem fogyasztja a terméket, 4: hétvégeken fogyaszt-
ja, 7: naponta fogyasztja). 

A termékek fogyasztási gyakoriságának bemutatására a SZAKÁLY Z. (1994) 
által kidolgozott módszerrel, illetve ennek a módszernek HUSZKA (2006) által 
átdolgozott változatával került sor. Így megkapjuk, hogy a különböző tejterméke-
ket és a margarint az év során hány alkalommal fogyasztjuk, illetve, hogy hánya-
dik napon fogyasztunk az egyes termékekből. 

Megállapíthatjuk, hogy legnagyobb gyakorisággal, azaz legtöbbször reggelire fo-
gyasztunk tejtermékeket. Ez azt jelenti, hogy reggel másfél naponta kerül a lakos-
ság asztalára valamilyen tejtermék. Másképpen kifejezve ez annyit tesz, hogy 
éves szinten 240 alkalommal fogyasztunk reggelente valamilyen tejterméket. 
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1. ábra: Az egyes étkezések alkalmával elfogyasztott tejtermékek 
fogyasztási gyakorisága napokban kifejezve (n = 1000) 

Közel hasonló gyakorisággal fogyasztunk vacsorára is tejtermékeket. A kereken 
kétnaponkénti fogyasztás 188 fogyasztási alkalmat jelent évente. 

A felmérés tanulsága szerint legritkábban ebédre fogyasztunk valamilyen tejter-
méket. Ez évente 62 alkalmat jelent, azaz 5,9 naponta kerül valamilyen „tej erede-
tű termék” a fogyasztók asztalára. 
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A részletesebb elemzéshez szükség van az egyes adatokat külön is szemlélni, 
vagyis az egyes válaszokra adott konkrét százalékos értékeket egymással összeha-
sonlítani és a fontosabb háttérváltozók tekintetében az eredményeket értékelni. 

A különböző tejtermékek reggelire történő fogyasztási gyakorisága tekintetében 
szignifikáns különbségek vannak a nemek tekintetében. Mivel alapvető fontos-
ságú a nemek közötti különbségek megismerése, ezért a felmérés eredményeit az 
1. táblázatban bemutatjuk. 

1. TÁBLÁZAT: TEJTERMÉKEK REGGELIRE TÖRTÉNŐ FOGYASZTÁSI GYAKORISÁGA 
NEMEK SZERINT, SZÁZALÉKBAN KIFEJEZVE (N = 1000) 

NEM

FOGYASZTÁS GYAKORISÁGA 
FÉRFI NŐ

Soha 6,7 3,5 
Ritkábban mint havonta 1,7 1,6 
Havonta 1-2 alkalommal 2,2 2,4 
Hétvégén 6,0 7,5 
Hetente 1-2 alkalommal 17,3 11,0 
Hetente 3-4 alkalommal 18,6 16,3 
Naponta 47,5 57,8 

Megállapíthatjuk, hogy a napi tejtermékfogyasztók között a nemek között jelen-
tős különbség mutatkozik. A nők 57,8%-a napi rendszerességgel fogyaszt valami-
lyen tejterméket reggelire, míg a férfiak esetében ez 10%-kal alacsonyabb. Örven-
detes ugyanakkor, hogy a felmérés adatai szerint a férfiak csaknem fele még így 
is naponta elfogyaszt reggelire valamilyen tejterméket. Ha az adatokat tágabban 
értelmezzük, és az előző értékekhez hozzáadjuk a hetente több alkalommal fogyasz-
tók arányát is, úgy sokkal kiegyenlítettebb képet kapunk. Bár a nők ez esetben 
is gyakrabban fogyasztják a tejtermékeket reggelire, de a különbség a viszonylag 
rendszeres tejtermékfogyasztók között már elhanyagolható. A nők esetében ez 
85,1%, a férfiak esetében, pedig 83,4%. A termékeket nem fogyasztók között 
ugyanakkor csaknem kétszer annyi a férfi, mint a nő.

Úgy gondoljuk, hogy a férfi ízlésvilágot jobban kifejező markánsabb ízű tejtermékek 
kifejlesztése emelhetné a férfiak körében a tejtermékek fogyasztási gyakoriságát. 
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A régiók, a jövedelmek és az iskolai végzettség tekintetében szintén szignifikáns 
különbségeket figyelhetünk meg a reggelire tejterméket fogyasztók fogyasztási gya-
koriságában. Az eredmények röviden a következők voltak. Reggelente leggyak-
rabban Budapesten (61,4%), illetve a közép-magyarországi régióban fogyaszta-
nak tejterméket. A régióban a naponta fogyasztók aránya 60,9%, ugyanakkor a 
nem fogyasztók aránya itt a legalacsonyabbak között van. Ha a hetente rendszere-
sen tejterméket fogyasztókat is górcső alá vesszük, akkor velük együtt a térségben 
élők 85,8%-a fogyaszt gyakorta tejterméket reggelire. 

A naponkénti fogyasztásban „legrosszabbul” a Csongrád megyében élők állnak, 
náluk ugyancsak csak 38,8% a napi rendszerességgel reggelire tejterméket fo-
gyasztók aránya, ugyanakkor itt viszonylag magas, 6,8% a termékeket sohasem 
fogyasztók aránya. Fontos ugyanakkor megjegyeznünk, hogy a napi és heti rend-
szerességgel reggelire tejtermékeket fogyasztók aránya egyik régióban sem volt 
75% alatti. 

Az életkor tekintetében azt a megállapítást tehetjük, hogy a kor előrehaladtával 
egyértelműen nő a reggelire naponta tejterméket fogyasztók aránya. Amíg a 15–29 
éves korosztály 47,1%-a fogyaszt ekkor tejterméket, addig – folyamatos emelke-
dés mellett – a 60 évnél idősebbek 61,3%-a teszi ezt. A termékeket sohasem fo-
gyasztók arányánál ezzel ellentétes folyamatot tapasztaltunk. Az adatokkal össze-
vetve viszonylag magasnak mondható a fiatalok körében a „hétvégi fogyasztók 
köre”. A kereken 10% több mint kétszerese a 30–39 éves korosztálynál tapasztal-
taknál, és közel háromszorosa a 60 év felettiekénél. Talán a mostanában divatos 
hajtós „bulis” hétvégék járulhatnak ehhez hozzá, de az is legalább ennyire való-
színű, hogy a hétvégeken családi körben elköltött reggelik miatt ennyire magas ez 
az érték.

Az 1. ábrán bemutattuk, hogy a lakosság gyakorlatilag hatnaponta fogyaszt 
ebédre valamilyen tejterméket. Most vizsgáljuk meg ezt is kicsit részletesebben. 
Felmérésünk szerint a nemek tekintetében jelentős különbségek vannak a fogyasz-
tási gyakoriság tekintetében. 

A férfiak 31,2%-a sohasem fogyaszt ebédre tejtermékeket, a nőknél ez csupán 
24,2%. Érdekes eredmény azonban az, hogy a férfiak körében gyakoribb a napi 
fogyasztás gyakorisága (4,5%), mint a nők körében (3,4%). Legnagyobb részben 
hetente egy-két alkalommal fogyaszt a lakosság tejeredetű terméket ebédre. A fér-
fiak valamivel ritkábban (23,4%), míg a nők esetében ez 28,2%. 

Örvendetesnek nevezhető, hogy a tanulók körében a legmagasabb a naponta 
ebédre tejterméket fogyasztók aránya (10,3%), a másik póluson a nyugdíjasok és 
az aktív szellemi munkakörben állók tartoznak, esetükben ez 1,7% volt. 
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Az életkor tekintetében szintén szignifikáns különbségeket tapasztaltunk. Felmé-
résünk tanulságai szerint a 40–59 éves korcsoportban a legalacsonyabb a naponta 
ebédre tejterméket fogyasztók aránya (1,3%), és az előbbieket megerősítve a 15–29 
éves korcsoportban – tehát amely korcsoportban jelentős a tanulók részesedése – 
a legmagasabb (8%). 

E rövid ismertetés után tekintsük át, hogyan alakul a vacsorára tejterméket fo-
gyasztók fogyasztási gyakorisága. Mint azt az előbbiekben már bemutattuk, két-
naponta kerül a fogyasztók asztalára valamilyen tejtermék. Eredményeink azt 
mutatják, hogy nincs jelentős különbség a nemek között a tekintetben, hogy mi-
lyen gyakran fogyasztanak tejtermékeket vacsorára. A férfiak esetében – rendsze-
res tejtermékfogyasztók körében, tehát akik naponta vagy hetente többször fo-
gyasztják a termékeket – ez 80,2%, míg a nőknél ez az érték 81,4%. 

Az eredmények itt is és a többi változó tekintetében is közel állnak és/vagy tenden-
ciájukban megegyeznek a reggelire tejterméket fogyasztók fogyasztási gyakorisá-
gánál tárgyaltakkal, ezért ezeket itt nem ismertetjük. 

Fogyasztási szokásaink ismertetését a különböző étkezési alkalmakra elfogyasz-
tott tejtermékek bemutatásával zárjuk. Fontosnak tartottuk ugyanis a válaszadók-
tól arra is rákérdezni, hogy konkrétan milyen tejtermékeket fogyasztanak étkezé-
senként. A kérdés a következőképpen hangzott: „Kérjük nevezze meg, hogy az 
egyes étkezések alkalmával milyen tejtermékeket fogyaszt leggyakrabban!” A kér-
dést két okból emeltük ki. Egyrészt azért, mert a válaszadók egy része a kérés 
ellenére több terméket nevezett meg, emiatt a minta szám meghaladja minden 
esetben az ezret. Másrészt pedig azért, mert a válaszadók jelen esetben is a tej-
termékekkel azonosították a margarint és sajnos az imitált tejtermékek neve is 
szerepelt válaszukban (a válaszadók 51 alkalommal nevezték meg a reggeli italt 
és 6 alkalommal a frissfölt). A 2.a, 2.b és 2.c ábrán a reggelire, ebédre és vacsorá-
ra fogyasztott legfontosabb tejtermékek százalékos megoszlását mutatjuk be. 

A 2.a ábra adatai egyértelműen bizonyítják, hogy reggelire a legkedveltebb ter-
mék a fogyasztói tej. A válaszadók kiugróan magas hányada, 46,3%-a mondta azt, 
hogy reggelire fogyasztja ezt a tejterméket. A válaszadók nagy része nem tett 
különbséget a zacskós vagy dobozos kiszerelés között, ezért az említett érték a 
fogyasztói tejféleségeket együtt jelenti. 

A második leggyakrabban említett tejtermékek, amit reggelire fogyasztunk, jelen-
tős lemaradással ugyan, csupán 10% körüli részesedéssel, a sajtok voltak. Ha fi-
gyelembe vesszük, hogy a sajt „az átlag magyar állampolgár” számára csak nehe-
zen megfizethető, akkor nem tekinthetjük alacsonynak ezt az értéket. 
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2.a ábra: A reggelire fogyasztott termékek százalékos megoszlása (n = 1218) 

A termékek sorrendjében ezt az ízesített tejtermékek (8,3%), vaj (8,1%), margarin 
(7,2%) – ez utóbbit is tejterméknek gondolták a terméket megnevezők –, majd 
7%-kal a joghurt követi. Az ízesített tejtermékek és a joghurt kedvező fogyasztási 
pozíciója a fiatalabb korosztály általi kedveltségének köszönhető, illetve a joghurt 
fogyasztása mint arra az A. C. Nielsen Hungary munkatársa rámutat évről évre 
emelkedő tendenciát mutat (ÉLELMISZER 2003). 

A tejtermékeket nem fogyasztók aránya rendkívül kedvező, csupán 3,2%, azaz a 
lakosság jelentős része fogyaszt reggelire valamilyen tejterméket. Kicsit árnyalja ezt 
a képet, ha ehhez az értékhez hozzáadjuk a „margarint, mint tejterméket” fogyasz-
tók körét, illetve az imitált tejtermékeket megnevezőket. Ekkor a „látens nem fo-
gyasztókkal” együtt a tejterméket nem fogyasztók köre már meghaladja a 10%-ot. 

A többi tejterméket a lakosság csak elenyésző hányada fogyasztja reggelire, ezért 
ezek részletesebb bemutatásától eltekintünk. Az ábráról ugyanakkor leolvashatjuk 
azokat a termékeket, melyek fogyasztása meghaladja az 1%-ot. 

A 2.b ábrán feltüntettük azokat a legfontosabb tejtermékeket, amelyeket ebédre 
fogyasztunk. A legelső szembetűnő különbség, hogy itt a nem fogyasztók aránya 
lényegesen magasabb (19%), mint a reggelire tejterméket fogyasztók esetében. 
Ugyanakkor kevesebb termék került be az általunk meghúzott egy százalékos kü-
szöb következtében. Leggyakrabban a tejföl (31,2%) és a túró (18,4%) fogyasztá-
sa jellemző ebédre, legalábbis a válaszadók ilyen százalékos arányban nevezték 
meg a termékeket. Valószínű a különböző „magyaros ételek” fogyasztásának követ-
kezménye ez, ugyanakkor valószínűsíthető, hogy a különböző ételek készítéséhez 
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2.b ábra: Az ebédre fogyasztott termékek százalékos megoszlása (n = 1150) 

felhasznált tej eredetű termékek is szerepelnek az értékekben. Hasonló okok miatt 
kerülhetett a képzeletbeli dobogó harmadik helyére 11,8% részesedéssel a sajt, a
negyedik helyre pedig a folyadéktej is. 

A tejdesszertek és a joghurtok, mint a főétkezést kiegészítő termékként jelenhet-
nek meg itt, de az ebéd utáni „nassolók és ínyencek” is szerepet kapnak itt.

Végezetül tekintsük át, hogy milyen tejtermékeket fogyasztunk vacsorára. A 2.c áb-
rán bemutatjuk azokat a termékeket, amelyeket leginkább fogyasztunk esti étke-
zéseink alkalmából. 
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2.c ábra: Vacsorára fogyasztott termékek százalékos megoszlása (n = 1254) 
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Az ábra adatait elemezve megállapíthatjuk, hogy sok hasonlóságot tapasztalha-
tunk a vacsorára fogyasztott termékek fogyasztása és a reggelire fogyasztott ter-
mékek fogyasztása között. A folyadéktejféleségek vezetik itt is a rangsort, igaz 
20%-kal kevesebben fogyasztják, mint reggelire. A különböző sajtok fogyasz-
tása nem sokban marad el a fogyasztói tejekétől (20,6%), és jelen esetben is 
a második leggyakrabban megemlített termék. A válaszadók 11,1%-a fogyaszt 
joghurtféleségeket vacsorára, megelőzve ezzel a „kenyérre kenhető terméke-
ket”. Vacsorára a lakosság 5,3%-a fogyaszt kefirt, ami azért is jelentős, mert 
reggelente ez 1% alatti érték. A válaszadók csupán 2,5%-a vallotta, hogy soha 
nem fogyaszt tejterméket vacsorára. 

A reggelire, ebédre és vacsorára fogyasztott tejtermékek átfogó vizsgálataként a 
következőket állapíthatjuk meg.

A tejtermékeket étkezésenként sohasem fogyasztók aránya (24,6%) gyakorlatilag 
megegyezik azzal a 25,9%-os értékkel – amit a korábbi fejezetben már bemutat-
tunk – ami azt mutatta, hogy a lakosság hány százaléka nem fogyaszt soha tejter-
méket. 

A válaszadók a kérdések megválaszolásakor 227 esetben konkrétan meg is meg-
nevezték, hogy ők milyen típusú sajtot fogyasztanak. 192 esetben (84,6%) a Trap-
pista sajtot, és 35 alkalommal (15,4%) a Pannónia típust jelölték. Miután a vá-
laszadók többsége csak annyit írt, hogy „sajt” ez az arány nem nevezhető repre-
zentatívnak ugyanakkor közel állnak a hazai tény adatokhoz (MAI PIAC 2002). 

A lakosság 17,7%-a vélte úgy, hogy valamelyik étkezéséhez fogyaszt vajat, és 
13,3%-uk válaszolta, hogy ő margarint „mint tejterméket fogyaszt”. Ismerve a 
hazai vajfogyasztás helyzetét és a válaszadók tájékozatlanságát a vaj = margarin 
kérdéskörben, jelen eredmény is alátámasztja, hogy a lakosság nagy része nincs 
tudatában a vaj és margarin közötti különbséggel. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A hazai tej és tejtermék fogyasztási szokásokat egy reprezentatív 1000 fős kérdő-
íves megkérdezés során igyekeztük felmérni. A feldolgozott adatokból SPSS 
program segítségével végeztük az elemzéseket, melyek alapján a különböző étke-
zések alkalmával elfogyasztott tejtermékek fogyasztási gyakoriságával, és az egyes 
étkezésekhez – reggeli, ebéd, vacsora – elfogyasztott termékek bemutatásával 
kapcsolatban a következő fontosabb megállapításokat tehetjük. 
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• A lakosság nagy része nincs tisztában a vaj és a margarin közötti különbsé-
gekkel. A fogyasztók jelentős része abban a hiszemben fogyaszt margarint, 
hogy tejeredetű terméket fogyaszt. 

• A tejutánzatok, mint a reggeli italok, a frissföl, nagymértékben megtévesz-
tik, de inkább becsapják a vásárlókat, hasonlóan, mint a margarin esetében. 
A fogyasztók ezeket a termékeket is tejterméknek hiszik. 

• A kutatás eredményei azt bizonyítják, hogy legnagyobb gyakorisággal, reg-
gelire fogyasztunk tejtermékeket. Ez azt jelenti, hogy reggel másfél naponta 
kerül a lakosság asztalára valamilyen tejtermék. Ez leggyakrabban a fo-
gyasztói tej. A válaszadók kiugróan magas hányada, 46,3%-a mondta azt, 
hogy reggelire fogyasztja ezt a tejterméket. 

• Ebédre hatnaponta fogyasztunk valamilyen tejterméket, leggyakrabban a tej-
föl (31,2%) és a túró (18,4%) fogyasztása jellemző, legalábbis a válaszadók 
ilyen százalékos arányban nevezték meg a termékeket. 
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KUNDI VIKTÓRIA57 

AZ ALTERNATÍV TURIZMUS FEJLŐDÉSE 
A FENNTARTHATÓSÁG JEGYÉBEN 

BEVEZETÉS 

Az elmúlt évtized a környezeti károk egyre gyorsuló hatására hívták fel a figyel-
met. A környezettudatosság, egészséges életmód egyre fontosabb szerepet kapott, 
mondhatjuk, hogy egyben divattá is vált. 

A média befolyásoló szerepének köszönhetően az emberek egyre inkább igyekez-
nek figyelni környezetükre, egészségükre. Ennek példái a turizmusban is meg-
nyilvánulnak. A szakemberek által megfogalmazott 3S, vagyis sun, sand, see a 
fogyasztói preferenciákat tekintve az igények átalakulásához vezetett. Mai tren-
deknek köszönhetően inkább a „tudatosság” kerül a középpontba: az egészség és 
egyben a környezet védelme. A két „új” ágazat szorosan kapcsolható egymáshoz, 
hiszen míg a környezet értékeit tiszteletben tartva túrázunk, sportolunk, egyben az 
egészségünknek is jót teszünk. 

Kutatásomban arra keresem a választ, hogy az elmúlt 5 évben milyen változáson 
ment keresztül az alternatív turizmus a keresletet, illetve a fejlesztési lehetősége-
ket tekintve. 

A TURIZMUS GAZDASÁGI JELENTŐSÉGE58 

A turizmus a világ egyik vezető gazdasági ágazata, mely jelentős multiplikatív 
hatással bír. Erős befolyással van rá a makrokörnyezet. Sajnos az utóbbi években 
a gazdasági és politikai események következtében a várakozások alatti ütemben 
fejlődött az iparág, azonban így is folyamatos bővülését mutatja, hogy Turisztikai 
Világszervezet adatai szerint 2006-ban minden eddiginél magasabb, 842 millió 

—————— 
57 Kundi Viktória PhD-hallgató, Széchenyi István Egyetem, Regionális- és Gazdaságtudo-

mányi Doktori Iskola. 
58 A Magyar Turizmus Zrt. 2008-as Marketingterve alapján. 
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nemzetközi turistaérkezést regisztráltak, ami az előző évihez képest 4,9%-os bő-
vülést jelent. 2007. első hónapjait is bővülés jellemezte, hiszen a január–április 
időszakban 6,3%-kal nőtt a turistaérkezések száma az előző év azonos időszaká-
hoz képest. 

Egy nemzetközi turistaérkezésre átlagosan 830 USD bevétel jellemző Európában, 
ez a szám azonban hazánkban jelentősen alacsonyabb, csupán 420 USD, mely egy-
részt következik a turisták hazánkat jellemző alacsony fajlagos költéséből, vala-
mint abból, hogy Közép-Kelet Európa iránti dinamikus kereslet, mely a 2004–
2005-ös éveket jellemezte 1,4%-ra konszolidálódott. A legfontosabb küldő- és fo-
gadóterületek a turizmus tekintetében továbbra is Európában találhatóak. 

A magyarországi adatokat tekintve szintén növekedést figyelhetünk meg az ada-
tok elemzése során, hiszen 2006-ban 41 millió (+6,2%), míg 2007. első félévében 
18,8 millió külföldi látogató érkezett hazánkba. Sajnálatos azonban, hogy a láto-
gatók háromnegyede csupán egynapos látogató volt, akik költése negyedét tette ki 
a külföldi látogatók 2006. évi 958 milliárd forint költésének. 

A Magyar Turizmus Zrt. által végzett kutatás alapján a 2006-ban a Magyarország-
ra érkezők motivációja közül a legjelentősebb az üdülés (6,0%), az üzleti turizmus 
(4,5%), a városlátogatás (4,7%), az egészségturizmus (3,8%), valamint a kulturá-
lis- és sportrendezvények felkeresése (1,7%). Nem változott jelentősen a köruta-
zás, természetjárás, vallási turizmus és vadászat céljából Magyarországra látoga-
tók aránya, amely 0,3–0,6%-ot tett ki. 

A világturizmus alakulását 2007-ben is erőteljesen befolyásolta a fő küldőorszá-
gok gazdasági helyzete, a fogyasztói bizalom, valamint a turisztikai marketing. 
A kormányzatok egyre több figyelmet fordítanak a turisztikai befektetések ösz-
tönzésére, a fokozott marketingtevékenység, a belföldi turizmus fejlesztésére, 
határátlépés megkönnyítésére, légi közlekedés fejlesztésére, illetve a köz- és ma-
gánszféra együttműködésének elősegítésére.59 

A prognózisokat tekintve a szakemberek bizakodóak. Az eddigi adatok elemzése 
alapján a Nemzetközi Valutaalap (IMF) a világgazdasági növekedést 2006-ban 
4,9%-nak hozta ki, és ez 2007-ben várhatóan 4,7% körül alakult. Nemzetközi 
turizmust tekintve negatív befolyásoló tényező a madárinfluenza, strukturális 
egyenlőtlenség, valamint a magas olajárak. Magyarország viszonylatában beutazó 
turizmusunknak az ingatag politikai rendszer, a tüntetések, az infrastruktúra elma-

—————— 
59 Turizmus Bulletin X. évfolyam 2. szám; A világ turizmusának alakulása 2005-ben és 

2006-ban; a 2006/2. UNWTO Barometer felmérés alapján összeállította: Sulyok Judit. 
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radottsága, illetve a madárinfluenzával kapcsolatos negatív események nevezhe-
tők meg, míg a belföldi turizmust a reálbérek gyenge színvonala, a magas üzem-
anyagárak, a politikai feszültség befolyásolja negatívan. 

A fenti adatok alapján a keresletbővülés továbbra is erőteljes, azonban az internet 
elterjedése, az egyedi igények előtérbe kerülése, a magasabb reálbérek – elsősor-
ban Nyugat-Európában, a tengerentúlon, illetve az ázsiai térségben –, a rövid uta-
zások egyre kedveltebbé válása a turisztikai trendek változását hozta, melynek 
leginkább az alternatív turizmus csoportjába tartozó turisztikai ágak tudnak meg-
felelni. 

AZ ALTERNATÍV TURIZMUS FOGALMA ÉS JELLEMZŐI

Az alternatív turizmus az 1980-as években alakult ki. Jellegében alapvetően eltér 
a tömegekre alapozott turizmustól, hiszen az egyént, az egyén igényeit, illetve 
ezzel párhuzamosan a fenntarthatóságot helyezi a középpontba. A tömegturizmus-
tól szemléletében, méretében, hatásában jelentősen eltér. A kifejezést gyakran 
azonosítják a zöldturizmussal, hibásan, hiszen ez utóbbi az alternatív turizmusnak 
csupán egy parányi szeletét öleli fel. Alternatív turizmus esetében valójában nem 
turisztikai szegmensről, hanem szemléletmódról beszélhetünk, mely a mennyiség 
helyett a minőségre helyezi a hangsúlyt. Alapját a hosszú távú szemléletmód és 
alternatívák meghatározása jellemzi. 

Azon lépések összességét igyekszik garantálni, melyek az utazás, vendéglátás 
fenntarthatóságát szolgálják. Fontos azonban meghatározni, hogy mi is legyen 
fenntartható? A turizmus szektor egy adott területen, vagy a helyi gazdaság, kö-
zösség, életmód?60 

A használatos definíciókat összegezve elmondható, hogy fenntartható turizmus-
ról beszélhetünk abban az esetben, ha az utazás minden egyes eleme, úgymint 
utazás, vendéglátás, elszállásolási feltételek, megfelelnek a fenntarthatóság kri-
tériumainak. 

—————— 
60 Puczkó László–Rátz Tamara–Dr. Lengyel Márton: Fenntartható turizmus – a fenntart-

hatóság mutatói, FKFP 0634/1997-es projekt (www.ratztamara.com/sustain.html) – 1. o. 
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AZ ALTERNATÍV TURIZMUS ELTÉRŐ ASPEKTUSAI 

Az alternatív turizmust véleményem szerint két fő aspektusból érdemes vizsgálni: 

• fogyasztói trendek alapján, 
• az alapján, hogy mit tekinthetünk fenntarthatónak61 

o a turizmus szektor egy adott területen, 
o helyi gazdasági, közösségi életmódot. 

Alternatív turizmus a fogyasztói trendek alapján 

Az első sorban társadalmi, politikai és gazdasági hatásoknak köszönhetően meg-
jelenő új fogyasztói trendek a turisztikai piacra is jelentős hatással vannak. Az 
egyre öregedő népesség, a családok struktúrájának átalakulása, a magasabb reál-
kereset, a szabadidő elosztásának megváltozása mind az új igényeknek való gyors 
megfelelést követeli meg. A termékek esetében meghatározott fogyasztói maga-
tartás trendek (Törőcsik M.–Varsányi J. 1998). a turisztikai kereslet tekintetében 
is mérvadónak tekinthetők. Ilyenek: 

• félelemoldás, védettség keresése, stabilitásigény, 
• az idő és a teljesítmény nyomása, 
• élmények, örömök, élvezetek, 
• ego-trend és önmegvalósítás, 
• új nemi szerepek, új csoportokhoz való tartozás, 
• a fiatalság és az egészség, 
• a felvilágosult, érdekérvényesítő fogyasztó. 

A fenti trendek széleskörű társadalmi elterjedése és beágyazódása befolyással van 
az új turisztikai trendek, így az alternatív turisztikai formák gyors elterjedésére is. 

Ezeknek a fogyasztói elvárásoknak az alternatív turisztikai elemek felelnek meg 
a leginkább. A pontos, precíz, megbízható szolgáltatásokon alapuló, környezet és 
egészségtudatos turisztikai formák, legyenek azok a sport-, a gasztronómiai-, a 
kulturális- vagy egyéb érdeklődési körnek megfelelők. 

—————— 
61 Puczkó László–Rátz Tamara–Dr. Lengyel Márton: Fenntartható turizmus – a fenntart-
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Alternatív turizmus a fenntarthatóság alapján – globális helyett lokális 

Másik aspektusból megközelítve az alternatív turizmust, fontos vizsgálni tehát, hogy 
pontosan mi is a fenntarthatóság a turizmus esetében, valamint, hogy ezt mire kell 
vonatkoztatni. A fenntartható turizmust többen többféleképpen definiálták. Bár az 
első meghatározás 1987-ből Josh Krippendorftól származik, a legelterjedtebb azon-
ban az ugyanabban az évben kiadott Bruntland-bizottság által megfogalmazott de-
finíció, mely szerint a fenntartható fejlődés „olyan fejlődés, amely képes kielégí-
teni a jelen szükségleteit anélkül, hogy kockáztatná a jövő generációk képességét 
saját szükségleteik kielégítésére”. Azt, hogy ezt a turizmus területén hogyan lehet 
megvalósítani, a WTTC (World Travel and Tourism Council) Agenda 21 című ki-
adványa igyekszik megfogalmazni úgy, hogy a turisztikai fejlesztések középpont-
jába a gazdasági aspektusokat, a helyi lakosság és a látogatók együttes igényeit 
helyezi: 

• Azonosítani és minimalizálni kell az üzemeltetéssel kapcsolatos környezeti 
problémákat. 

• A környezetvédelmi szempontokat a koncepciótól a kivitelezésen át az üze-
meltetésig érvényesíteni kell. 

• Figyelni kell a környezeti értékek megőrzésére, a tájkép javítására. 
• Takarékosan kell gazdálkodni az energiával, vízzel, megelőzéssel csökken-

teni kell a keletkező szemét és szennyvíz mennyiségét. 
• Ellenőrizni és csökkenteni kell a zajszintet. 
• Minimalizálni kell a környezetre káros anyagok használatát. 
• Tiszteletben kell tartani a történelmi, vallási tárgyakat és helyszíneket. 
• Tekintettel kell lenni a helyi lakosság érzelmeire, értékeire. 
• A környezetvédelmi szempontokat kell döntő tényezőnek tekinteni a turisz-

tikai termékek, célterületek fejlesztésénél. 

A két dokumentum alapján látható, hogy a fenntarthatóság gazdasági aspektusai 
nem elhanyagolhatók. A turizmus esetében is elsődlegesen szem előtt kell tartani 
a környezet megóvása mellett a társadalmi-gazdasági megtérülést is. Ennek értel-
mében a lakosság szemléletformálása mellett alternatívákat kell a tömegturisztikai 
szolgáltatások helyett felkínálni, melyre az alternatív turisztikai ágak összes for-
mája alkalmas. 

Fontos ugyanakkor leszögezni, hogy a tömegturizmus nem minden esetben „fenn-
tarthatatlan”, hiszen ha a fogadóterület teherbíró képessége, valamint az adott 
területen található szolgáltatóegységek megfelelnek az Agenda 21 által támasztott 
követelményeknek, akkor fenntarthatónak tekinthetők. Ugyan ez jellemzi fordított 
módon az alternatív turisztikai ágakat, hiszen a kulturális turizmus bizonyos formái 
is lehetnek rendkívül károsak az adott területre, gondoljunk csak a kulturális turis-
ták által felkeresett vonzó desztinációkra (pl. Pamukkale, athéni Akropolisz stb.). 
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Összességében tehát megállapítható, hogy a fenntarthatóság kritériuminak legin-
kább az alternatív turisztikai formák felelnek meg, de az alternatív turizmus ön-
magában nem fenntartható, ha a turizmusról, mint szektorról beszélünk. 

Ugyanakkor az alternatív turisztikai forma helyi gazdaság, közösség és életmód 
szempontjából hosszú távon fenntarthatónak tekinthető, mivel a célterületen lakó 
embereknek az ottani adottságokra alapozva turizmus-szolgáltatási alternatívákat 
kínál, melyek megfelelő kihasználásával a hagyományok megőrzése, a közösségi 
értékek védelme, helyi életszínvonal és minőség javulása érhető el. Emellett fon-
tos azt is számításba venni, hogy egyes célterületeken, ahol az alternatív-, vagy 
akár a tömegturizmus jelen van, gyakorlatilag az ott élő emberek számára kizáró-
lagos megélhetési forrást, egyedüli munkalehetőséget biztosít (pl. Vietnám egyes 
elzárt falvai, Sri Lanka part menti területei, a török riviéra bizonyos területei, Korfu 
sziget elzárt falvai stb.). 

Mindenképpen fontos, és talán a szakemberek számára a legkomolyabb kihívást 
az jelenti, hogy ezeken a területeken a tömegturizmusról alternatív turizmusra 
való áttérés során a gazdasági aspektusok mellett az itt élő emberek érdekeit, lehe-
tőségeit elsődlegesen szem előtt tartva kell az új irányvonalakat, koncepciókat 
megfogalmazni. Ez egy olyan hosszú távú folyamatot eredményez, amelynek 
során a turizmus tervezőinek feladata az új irányvonalak meghatározása mellett a 
célterületen élők szemléletmódjának formálása is egyben, melyre oktatófilmek, 
közösségi programok, szakmai tanácsadás nyújthatnak segítséget. 

AZ ALTERNATÍV TURIZMUS DEFINIÁLÁSA 
ÉS CSOPORTOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI 

A szakirodalom több hiányossággal is rendelkezik az alternatív turizmus eseté-
ben. Alapvető probléma, hogy nincs egységes definíció, így hát az alternatív tu-
risztikai ágak további vizsgálata is nehézzé válik, sőt a vizsgálatok nagy része a 
fenntarthatóság kérdésére szűkül csupán. 

Az általam feldolgozott irodalom alapján az alternatív turizmus különböző formáit 
sem csoportosították eddig, holott erre a további vizsgálódás, és a megfelelő fej-
lesztések miatt nagy szükség lenne. Nincs meghatározva, hogy egy-egy formát 
mikor, milyen feltételek mellett sorolunk az alternatív turizmus körébe, és mikor 
nem, például a kulturális turizmus mikor és meddig tömegturisztikai jelenség és 
mikor alternatíva a tömegturizmussal szemben? 

Véleményem szerint az alternatív turizmus azon turisztikai formák összessége, 
mely a tömegturizmussal szemben egy-egy terület egyediségére, helyi értékeire 
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alapozva, a célterület teherbíró képességének megfelelő szolgáltatásokat nyújt 
minőségi és nem mennyiségi alapon, a helyi lakosság társadalmi-gazdasági érde-
keire és értékeire fókuszálva. 

Az alternatív turisztikai formákat véleményem szerint érdemes az alapján csopor-
tosítani, hogy teljes mértékben megfeleltethetők a fenntarthatóság minden kritéri-
umának, vagy sem. Ilyen szempontból a következő osztályozás lehetséges: 

AZ ALTERNATÍV TURIZMUS „TISZTÁN”
FENNTARTHATÓ FORMÁI 

AZ ALTERNATÍV TURIZMUS A FENNTARTHATÓSÁGNAK 
RÉSZBEN MEGFELELŐ FORMÁI 

bakancsos turizmus kulturális turizmus 
ökoturizmus és természeti turizmus örökség turizmus 
zarándok turizmus etnikai turizmus 

bor- és gasztronómiai turizmus 
falusi turizmus 
sportturizmus 
egészségturizmus 

Ennek a csoportba sorolásnak az alapja, hogy a különböző turisztikai formák ese-
tében milyen háttér-infrastruktúrára és szolgáltatásokra van szükség. A táblázat 
bal oldalán olvasható formák esetében minimális háttér-infrastruktúra szükséges, 
míg a jobb oldalon lévő turisztikai formák már komolyabb infrastrukturális adott-
ságokat, több, különféle szolgáltatóegységet követelnek meg. 

AZ ALTERNATÍV TURIZMUS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI 

Az alternatív turizmus fejlesztése egyre fontosabb helyet kap a turizmusfejleszté-
sen belül, melyhez mind Uniós, mind hazai források felhasználhatók: 

• Uniós források 
– Például falusi turizmusra 2004-ig SAPARD, 2004 óta AVOP által bizto-

sított források. 
– Európai Regionális Fejlesztési Alap. 
– Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap. 
– Halászati Alap. 
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• Strassbourg: állásfoglalás az európai természeti, építészeti és kulturális örök-
ségnek a vidéki térségeken és szigeteken történő védelméről [2006/2005 
(INI)] 
– Versenyképességi és innovációs keretprogram – kézműves mesterségek, 

egyéb veszélyeztetett szakmák előmozdítására, építészeti örökség helyre-
állítására. 

– Területfelhasználás és területrendezés előmozdítása. 

A turizmusban, mint minden ágazatban rendkívül fontos a tervszerű fejlesztés. 
Ebben a szektorban kiemelkedően fontos a kettős integráció elve, mely szerint a 
turizmust környezetébe, a turisztikai terméket pedig alkotóelemeivel együtt kell 
integrálni. A fejlesztések a hierarchia elvének is eleget kell, hogy tegyenek, vagyis 
fentről lefelé haladva stratégia, operatív program, fejlesztési koncepció. 

A turisztikai fejlesztések alapdokumentuma a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stra-
tégia, mely alapján regionális, megyei, kistérségi és települési szinten lebontott 
stratégiákat készítenek. Az operatív programokban bár a turizmus pillér mindig 
előkelő helyen szerepel, sajnos a megvalósítási fázisban a turisztikai fejlesztések 
Magyarországon a többi (első sorban infrastrukturális és egyéb gazdasági) priori-
tás mögé kerülnek. 

Hazánkban már több évvel ezelőtt megkezdődött egy szemléletváltás, melynek 
eredményei most érződnek. A tudatos fejlesztést azonban hátráltatja az irányítási 
és szervezeti háttér átláthatatlansága és logikátlan működése. 

Pozitívum azonban, hogy a marketing területén erőteljes szemléletformálás indult 
meg 2005-től, ennek eredményeképpen minden évben itthon egy-egy hazai kam-
pányt dolgoznak ki: 

• 2006: „A bor és gasztronómia éve” 
– Társadalmi szemléletformálás 
– „Virágos Magyarországért” 
– „Tiszta Magyarországért” 

• 2007: „Zöld turizmus éve” 
• 2008: „Vizek éve”. 

A kampányok neve is mutatja, hogy az eddig megszokott tömegturisztikai ter-
mékek helyett egyre inkább az egyedi, hazai adottságoknak megfelelő, ugyan-
akkor az új tendenciák közé tartozó alternatív turisztikai elemekre helyeződik a 
hangsúly. 
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KONKLÚZIÓ 

Összességében elmondható, hogy annak ellenére, hogy az alternatív turizmussal 
az 1980-as évek eleje óta foglalkoznak a szakemberek, komoly kutatási eredmé-
nyek erre a területre vetítve nincsenek. 

Gazdasági szempontból mindenekelőtt megállapítható, hogy az alternatív turiszti-
kai formák megfelelnek a mai utazók, fogyasztók elvárásainak úgy, hogy közben 
óvják a helyi értékeket és kultúrát. Mindez a lokális gazdaság erősödését segítheti 
elő, kihasználva a globalizáció adta előnyöket az utazási formák (repülő), célterü-
let kiválasztása (internetes foglalások) stb. tekintetében. Helyi vállalkozások, 
szolgáltatóegységek kiépülése hosszú távon is biztosíthatja az ott élő emberek 
életminőségének javulását, életszínvonal emelkedését, miközben a globalizáció 
káros hatásai elől menekülni kívánó utazó is megtalálja igényeit testi és szellemi 
rekreációjához. 
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PÁPAI ERZSÉBET62 

QUO VADIS, EURÓPA?

A fenntartható fejlődés fogalma napjainkban lassan elcsépelté válik, nap mint nap 
rádióban, televízióban, az írott sajtóban találkozunk politikusok, közgazdászok, 
szociológusok az adott témakörben végzett elemzésével. 

Feltehető a kérdés, mit értünk fejlődésen, lehetséges-e fenntartható fejlődés és 
növekedés a vasfüggöny lehullása után az egyesülő Európa és az európai gyökerű
amerikai társadalom számára? 

FEJLŐDÉSELMÉLETEK 

A fejlődés természetesen már az előző évszázadokban is ismert fogalom volt, a 
felvilágosodás kora hozta legkorábban a probléma felmerülését. Felvetődött a kér-
dés, az ember belső szellemi felemelkedése, birodalmak terjeszkedése, a gazdasági 
teljesítmény növekedése jellemezhető-e ezzel a fogalommal. 

A merkantilisták gazdasági fejlődésének elméletében a GNI, a nemzet gazdaság, a 
nemzeti hatalom szemszögéből került vizsgálat alá. Számukra a fejlődés a nem-
zetközi erőviszonyok manipulálásától és a fizetési mérleg aktívumától függött. 
A fiziokraták elméleti rendszerében a gazdasági növekedés fő gerjesztő tényezője 
a mezőgazdasági termelés által létrehozott mezőgazdasági többlet, mely fakadha-
tott a műszaki fejlődésből, mezőgazdasági adók mérsékléséből, kamatláb csökke-
néséből vagy a nemzetközi kereskedelem korlátainak és akadályainak feloldásá-
ból. A klasszikus közgazdák, Adam Smith és Ricardó már 1776-ban beszélt a 
gazdasági fenntarhatóságról, melynek alapja filozófiai és közgazdasági megítélés 
szerint a szabadversenyes piacon elérhető árakon garantált termékek mennyiségi 
és minőségi áramlása által biztosítottan az egyéni érdekek maximális kiterjedése. 
Marx elemzésének tárgya szintén kiterjedt a gazdasági növekedés problémáira, 
ő azonban folyamatos konfliktusok, forradalmak és ellenforradalmak természete-
ként ábrázolta a fejlődést. A XIX. századi neoklasszikus elmélet határelemzésével 
a versenyző erőforrások, szűkös eszközök leghatékonyabb eloszlását – a fejlődés 
legfőbb paraméterét – keresték az alternatív célok között. Az optimális allokáció 

—————— 
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neoklasszikus elméletét Keynes rombolta le, aki nemet mondott a teljes foglalkoz-
tatásra, a Say törvény érvényre jutására, az árak szabályozó szerepére. Az egész 
gazdaságra felállított reál- és monetáris tényezőket együtt ábrázoló és vizsgáló 
modelljében az aggregált keresletet tette a fejlődés fő paraméterének. A II. világ-
háború utáni hidegháborús korszak eleje újabb gazdasági problémákat vetett fel, a 
fellélegzés, újrakezdés idejére a növekedés, fejlődés helyett inkább a stagnálás 
korszaka következett. A növekedési elméletek második világháború utáni elméle-
te két modellel számol. Az egyik oldalon a neoklasszikus irányzat határelemzést 
alkalmaz a keynesi aggregátumokra, azzal a feltételezéssel, hogy a megtakarítá-
sok határozzák meg a beruházások, a tőkeképződés mértékét. A másik irányzat, a 
modern cambridgei iskola egyensúly-determinánsai a következők: technikai felté-
telek, beruházáspolitika, takarékossági feltételek, versenyfeltételek, béralku, pénz 
és tőkeállomány feltételek. 

Ahhoz, hogy a fenntartható fejlődés ne csak jól hangzó kijelentés legyen, egy sor 
hozzákapcsolódó diszciplínával kell foglalkoznunk. A közgazdaság, a szocioló-
gia, a pszichológia, a biológia, a területfejlesztés, a földtan ismereteit kell előtérbe 
helyeznünk, hogy a tudományos gondolkodás és módszerek alkalmazása hatásos 
legyen. Nem elegendő azonban az elkülönült szakterületek vizsgálódása, hanem 
interdiszciplináris szemléletre és gyakorlatra van szükség, melyek együtt járnak 
hiteles tudományos eredményekre támaszkodó politizálással is. A tét nem kisebb, 
mint választ adni arra a kérdésre: mi végre vagyunk a világon? Milyen indikáto-
rok hatják át létünket fennmaradásunk érdekében, milyen tartóerők léteznek földi 
létünk megtartásához és továbbfejlődéséhez? 

A tudomány mai álláspontja szerint az evolúció termékei vagyunk, természeti és 
társadalmi jogaink adják az alapot létezésünk folytatásához. Az állandó kibonta-
kozás állapotában lévő ember biztosítja a szellemi felemelkedés, a magasra törés 
lehetőségeit. Az emberi nem sajátosságait fogalmazza meg Emánuel Frankl, a 
harmadik bécsi pszichoterápiás iskola nemrég elhunyt alapítója a következőkép-
pen: az embert önmagán folytonosan túllépő, úgynevezett öntranszcendes lénynek 
tekinti, aki nem genetikailag programozott lényként önmagát programozza a ha-
ladás céljából. A vegetatív szinten élő embernek nem tulajdonsága a felfelé törek-
vés, az ember magasabb szinten létező értékeiről akkor beszélhetünk, ha a rajtunk 
kívül egyetlen élőlénynél sem előforduló, ezért egyedi sajátosságként megjelenít-
hető felfelé törekvését állítjuk a középpontba. 

A FEJLŐDÉS SZEMLÉLETI KERETEI 

A felfelé törekvő ember problémájának értelmezése és elemzése magával vonja 
annak a szükségességét, hogy meghatározzuk és elemezzük a szemléleti kerete-
ket, mint vonatkoztatási rendszereket és a felmerülő fogalmi meghatározásokat. 
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A definíciók meghatározása nem nélkülöz nehézségeket, mivel bármilyen tárgy, 
jelenség pontos fogalmi meghatározása csak kontextusában véghezvihető. A meg-
határozások sokfélesége adódik abból a tényből, hogy hány kontextusban vizsgál-
ható a jelenségcsoport. Ezért, ha célirányos fogalmi meghatározást szeretnénk 
elvégezni, akkor az ún. munkadefiníció alkalmazása válik szükségessé. A munka-
definíción egy bizonyos kutatáshoz, kísérlethez kiválasztott keretek és kontextu-
sok tudatosan kapcsolt meghatározását értjük. Az előzőekből következik, hogy a 
munkadefiníciót nem tekinthetjük általános, egyetemes meghatározásnak, hanem 
az adott vizsgálódás kimenetelének, mint viszonyítási alap sikerességéhez kap-
csolhatóknak. 

Felvetett témánk, a gazdasági fejlődés, a felfelé törekvő ember témakörének elem-
zései esetében munkadefiníciói rendszerének elemei, a kultúra, civilizáció, növe-
kedés, fejlődés fogalmak jelentik a szemléleti keretet. A szakirodalmi előzmények 
közül az alábbi szerzők meghatározásai kerültek kiválasztásra, mint követendő
keretelemek:Spengler 1923, Crystal 1990, Stanford 2000, Magyari Beck 2004. 

A kultúra problémái tudományos tisztázásának tengelyében megjelennek azok a 
kérdések, amelyek magának a kultúra fogalmának, mibenlétének kifejtését igény-
lik, hiszen a kultúrához való viszony alapja csakis egy megalapozott kultúra ér-
telmezés lehet. Ugyanakkor a kultúra tartalmának tudományos tisztázása megkö-
veteli, hogy a kutatások ne vezessenek a fogalom „túltágításához”, hiszen határai-
nak elmosása tévútra viheti megközelítését. A hagyományos kultúrafelfogások 
leszűkítettek a kultúrát a szellemi kultúra területére, s ezen belül is elsősorban a 
művészi tevékenységet, esetleg a tudományt sorolták a kultúra fogalmának a kö-
rébe. Később a kultúrába belekerültek más területek is, mint a táplálkozás, visel-
kedés, emberi kapcsolatok, lakás, berendezés, etikett, sőt beszélünk munkakultú-
ráról is. Végigtekinthetjük az előbbi felsorolást, s az összes terület megragadásá-
val jutunk el a kultúra lényegéhez. Kultúrának az ember belső világát értjük, mely 
az evolúció során egymásutánban létrejött szabályozási szintek együttes megjele-
nésével alakult ki. A tudományos vizsgálódás több szabályozási szintet tár fel az 
emberben: a hormonális, vegetatív, emocionális szabályozás, kreativitás, intelli-
gencia. Az emberi nem az egyed és törzsfejlődés mellett kulturális fejlődésével 
nőtt ki az állatvilágból. A nem genetikai alapokon, hanem nevelés által létrejött 
belső rendet nevezzük kultúránk, melynek szintén nem genetikai alapokon létre-
jött alapelveit nevezzük értéknek. Eme értékek részeit megtaláljuk a tudományok-
ban, filozófiában, etikában, esztétikában, etikettben, vallás és a művészetek tárhá-
zában. A kultúra fogalmi meghatározása beleágyazódik a civilizációk fejlődéstör-
ténetébe. Elmondható, hogy az emberiség történelme az ókori sumér, görög, ró-
mai civilizációtól eljutott a keresztény, iszlám, hindu civilizációkig. S mint emlí-
tésre került, hogy a kultúra s civilizáció összekapcsolódását s egymásba hatolását 
természetesnek kell venni, le kell szögezni, hogy minden kultúrának megvan a 
maga civilizációja, vagyis a civilizáció egy kultúra elkerülhetetlen sorsa. A civili-
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záció fogalmi meghatározásánál különbséget kell tennünk egyes szám és többes 
szám között. A 18. század gondolkodói dolgozták ki a barbárság meghatározás 
ellentettjeként a civilizációt, a civilizált társadalmat. Aki urbánus és művelt volt, 
az tartozott a civilizáltak közé. Civilizáltnak lenni jó volt, civilizálatlannak lenni 
rossz. A civilizáció eszménnyé vált, normává szolgált az emberek életének min-
den területén. A többes számú civilizáció szembefordult az eszményített egyetlen 
mércével, s tágabb értelemben azonosulási keretet nyújtott az emberek számára. 
A civilizáció fogalma igen különböző tényekre vonatkozik: technika szintjére, 
viselkedési mód milyenségére, a tudományos megismerés fejlődésére, vallási esz-
mékre, szokásokra. A civilizáció azonban különböző felfogásokban nem ugyanazt 
jelenti. Az angol és francia civilizációfogalom politikai, gazdasági, vallási, tech-
nikai, erkölcsi tényekre vonatkozik. A német civilizációfogalom hasznosat jelent, 
az autópályák, szerkezetek, infrastruktúra elemeit foglalja magában. 

Az előzőek értelmezésének megfelelően a következő fogalmi meghatározások 
kerülnek a későbbiekben vizsgálódás tárgyává: Kultúra: az emberen belül nevelés 
által kialakult rend. Ennek megfelelően a kultúra elemei közé soroljuk az ismere-
tek, értékek, hagyományok, műveltség, információ, elvek halmazát. Civilizáció: a 
német civilizációfogalomnak megfelelően az emberek által alkotott eszközök hal-
maza, rendszere. Beletartoznak az infrastrukturális elemek, szervezetek, gazdasá-
gi, politikai, média intézmények. Növekedés: a kultúrák és civilizációk elemeinek 
mennyiségi szaporodása. Fejlődés: a kultúrák és civilizációk struktúrájának átala-
kulása magasabbrendű szükségletek kielégítése céljából. 

A KULTÚRA ÉS CIVILIZÁCIÓ FEJLŐDÉSI LEHETŐSÉGEI 

Kutatásunk első állomása a kultúra és civilizáció fejlődési lehetőségeinek a vizsgá-
lódása. A legalapvetőbb összefüggés annak a felismerése, hogy a kultúra és civili-
záció nem zárja ki egymást, hanem függőségi viszony állapítható meg. A kultúra 
nem zárja ki az emberek által alkotott és ismert eszközöket világából, sőt leszö-
gezhetjük, hogy ezeket az infrastrukturális elemeket kultúrában hozták létre. Gon-
doljunk a piramisépítő egyiptomiak kulturális fejlettségére, a gótikus katedrálisok 
korának lovagi kultúrájára, vagy a reneszánsz kor kulturális inspirálására. 

Az értelmezés megköveteli, hogy a függvényi kapcsolatban álló elemek vizsgáló-
dásának az irányát figyelembe vegyük. Ha a kultúrát tekintjük független változó-
nak, akkor a kultúra növekedése és fejlődése révén eléri a maximumát, görbéje 
visszafordul, s a továbbiakban már csak arra képes, hogy az állandóan növekvő
civilizációnak nyújtson segítséget. Amennyiben az irány megfordul, s a civilizá-
ciót tekintjük húzóerőnek, vagyis független változónak, ekkor a civilizáció segíti 
a kultúra fejlődését és növekedését, majd alágyűrve azt, szinte rajra élősködve tör 
a magasba. 



QUO VADIS, EURÓPA?

167 

A vizsgálódáshoz az alábbi sematikus függvényábrázolások adják a támpontot: 
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Mit írhatunk azonban le a növekedés és a fejlődés viszonylatában? A kettő közötti 
összefüggés vizsgálatánál különbséget kell tenni a kulturális és civilizációs fejlő-
dés és növekedés között. A növekedés és a fejlődés összehasonlítása óhatatlanul 
felveti a mennyiségi és minőségi változások összehasonlítását. Vajon a mennyi-
ségi, a darabszám növekedése mindig együtt jár-e a minőség növekedésével vagy 
éppen ellenkező hatás figyelhető meg. 

A kultúra területét figyelembe véve megállapítható, hogy a mennyiségi növekedés 
strukturális átalakulást von maga után, ami pedig a minőségi megújulást jelenti. 
A civilizációnál éppen ellentétes a kimenetel problémája, a mennyiségi növekedés 
hatására az első fázisban minőségi javulás következik be, majd a további növeke-
dés ellentétes minőségi változást eredményez. Példaként felhozhatjuk a megnöve-
kedett autók számát, amelyek az első fázisban a helyváltoztatás lehetőségeinek a 
javulását eredményezi, majd a későbbi fázisban a megnövekedett forgalomtorló-
dás és légszennyezés minőségi visszaesést eredményez. 
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Az eddigiek alapján kitűnik, hogy a vizsgálódás tárgyát képező tények és jelensé-
gek, melyek kultúra, civilizáció, természet, társadalom, növekedés, fejlődés téma-
körből származnak, összefüggéseiben, több dimenzióban ábrázolhatók. Az elem-
zés kiterjesztése céljából, a valóságos viszonyokhoz mindjobban közelítve bőví-
teni szükséges a kerettényezőket. Bevezetjük a negatív növekedés, a csökkenés, a 
negatív fejlődés, a hanyatlás fogalmát, s ezáltal a növekedés és fejlődés teljes kö-
rű vizsgálata négy síknegyedes elemzéssé bővül. E koordinátarendszer négy vizs-
gálódási területe négy egyszerű alapeset leírását teszi lehetővé: 
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Negatív fejlődés
hanyatlás

Pozitív fejlődés

Negatív növekedés
csökkenés Pozitív növekedés
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Az I. számú negyed pozitív növekedés és fejlődés tartománya az abszolút előreha-
ladás része. Két kérdés problémafelvetése kerül előtérbe ebben az esetben: hol 
vannak a határai a mennyiségi és minőségi változásoknak? A növekedés kérdését 
előtérbe helyezve, s az egész világra vonatkoztatva, felvetődik a gondolat, létez-
het-e véges térben végtelen termelés, fogyasztás? Feltehetjük az alábbi kérdést, a 
vállalati kibocsátás optimális meghatározásánál alkalmazott méretgazdaságosság 
fogalom értelmezhető-e a világ össztermelésére vetítve? A következő felmerülő
probléma a paraméterek változási ütemének az összehangoltsága. Gondoljunk csak 
a reneszánszra, mely berobbant, tündökölt kb. három évszázadig Európa térképén, 
majd hirtelen kihunyt, eltűnt. Ezzel ellentétben a távol-keleti kínai kultúra és civi-
lizáció évezredek lassú kibontakozása, kiteljesedése következtében ma a világ figye-
lemreméltó térségéhez tartozik, s a jövő világtérképének számottevő tényezője. 

A növekedés, fejlődés másik pozitív korrelációs negyede a csökkenés és hanyatlás 
térsége. Mi jellemzi a ma Európáját, kulturális és civilizációs szinten nem lép-
tünk-e be a fent említett körbe? Az EU-ban egyesülő, korábban nemzetállamokra 
szabdalt Európa vajon fel tudja-e venni a versenyt a világ többi, mint nagyobb 
jelentőségűvé vált pólusaival? Vajon a Nyugat kultúrája lépést tart-e, tartott-e a 
civilizáció előretörésével vagy elmondhatjuk, hogy az európai civilizáció maga 
alá gyűrte a kultúrát, amivel saját hanyatlását idézte elő?
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A harmadik síknegyed a fejlődés és a negatív növekedés, a hanyatlás területe. Ko-
runk helyzetéből vajon nem ez az út a felemelkedés útja, amikor a fejlődés csök-
kenéssel párosul. Talán ez lehetne a nyugati, sőt az egész világra vonatkoztatva a 
kitörési lehetőség, előtérbe kerülne Németh László minőségforradalmának alap-
gondolatai. 

A IV. negyed növekedés és hanyatlás korrelációjának vizsgálata azt bizonyítja, hogy 
eredményezhet a hanyatlás növekedést. Például alacsonyabb civilizációs szintre 
visszacsúszók népszaporulata megnő.

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS PROBLÉMÁJA 

Ismételten felverődik a kérdés: beszélhetünk-e fenntartható fejlődésről, merre tart 
Európa s az európai gyökerű társadalmak? Van-e kultúránknak és civilizációnk-
nak jövője vagy át kell adni a stafétabotot más, feltörekvő civilizációnak? 

A történelmi civilizációk evolúciójának leghasználhatóbb periodizációját Caroll 
Quigley készítette. Szerinte a civilizációk hét stádiumon haladnak keresztül: keve-
redés, vajúdás, terjeszkedés, konfliktusok, egyetemes birodalmak, hanyatlás és az 
invázió kora. 

A 370 és 750 között fokozatosan az ókori szemita, szaracén és más barbár törzsek 
kultúrájának keveredéséből kialakult nyugati kultúra a 8. századtól a 10. századig 
tartó időszak érési periódusa után, egymást váltogatva a terjeszkedés és konfliktus 
fázisaiba értek. A Nyugat egyre inkább egyetemes birodalommá vált, államszö-
vetségek, föderációk, rezsimek és más kooperációs intézmények komplex rend-
szere alakult ki keretei között. Egy civilizáció fejlődésének, erősödésének korsza-
kában létrejött produktív többletet ha továbbra már nem innovációkba fektetik, 
akkor megindul a hanyatlás kora. A beruházások, megtakarítások csökkennek, a 
gazdasági életet recesszió jellemez, a család mint modell elveszti vonzerejét, nő
az antiszociális viselkedés, csökken az önkéntes szervezetekben való tagság, csök-
ken a tanulás és a szellemi tevékenység iránti hajlandóság, előtérbe kerül az egyéni 
élvezetek kultusza. Az európai államok és európai gyökerű amerikai társadalom, 
a nyugati kultúra, a nyugat jövője attól függ, hogy képes-e megbirkózni ezekkel a 
tendenciákkal? Belső fő veszélyforrásnak számít a belső viszályok, megosztottság 
megléte, a központi összetartó elem, a kereszténység meggyengülése, a vallás-
gyakorlásban való részvétel csökkenése. Kívülről jövő veszélyforrást jelent a mu-
zulmán és ázsiai államok erkölcsi fölénye, az ezekből a civilizációkból érkező
bevándorlók idegen életvitele, kultúrája, a saját, tradicionális külső viselkedési, 
viseleti magatartásformák megtartása A nyugati kultúra nyugatra nyúló ága, Ame-
rika nemzeti öntudatának fő meghatározó elemei a nyugati civilizáció kulturális 
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öröksége, szabadság, demokrácia, individualizmus, törvény előtti egyenlőség, 
alkotmányosság, magántulajdon védelme. Az európai gyökerű kultúrát és civili-
zációt felváltó sokszínűség, a multikulturális (amit inkább nevezhetünk kultúra-
nélküliségnek) megkérdőjelezi a nyugati civilizáció létjogosultságát. A megkér-
dőjelezés továbbvitt és súlyosabb megítélése az, amikor az európai örökség bűnné
válik, s hirdetőit gyakran etnocentrikus szeperistának nevezik. 

Amennyiben elfogadjuk a kultúra által húzott civilizációt, akkor leszögezhetjük, 
hogy valamennyi kultúra mellett létrejön saját civilizációja. A kultúra azonban 
csak addig létezik, amíg elemei az ember belső rendjének szolgálatában állnak. 
Amennyiben hanyatló tendenciát vesz fel, vagyis öncélúvá válik, az ember leérté-
kelődése megy végbe. A hanyatló és csökkenő kultúrának a civilizációra való 
hatása kétirányúvá válhat. Vagy magával rántja a civilizációt, s a civilizáció is 
hanyatló állapotba kerül, vagy a civilizáció öncélúvá válva továbbfejlődik, azon-
ban ekkor már az ember belső rendezettsége rovására. Tehát az elsorvadt kultúra 
romjain a civilizáció önállósítja magát, az ember szerepe ebben a világban jelen-
téktelené válik. A civilizáció vívmányai uralkodnak az emberen, az egyének nincs 
más szerepe, mint ezeket a vívmányokat magáévá tegye. Az emberi kapcsolatok 
kiürülnek, a művi világ válik elsődlegessé, az uralkodó életmód, a divatos életstí-
lus a mérhetetlen fogyasztásban, tárgyfetisizmusban testesül meg. Egyre inkább a 
bevásárlóközpontok válnak a városi lakosok számára a ténfergések, bolyongások 
színterévé. Bevásárlóközpontokká válik a világ. Formáik, színeik, fényeik, nyüzs-
gésük káprázatos sokféleségükkel nyújtanak egy másféle életmódot. Ugyanis le-
szögezhető, a kultúra és a civilizáció fejlettsége vagy fejletlensége, milyensége 
életmód meghatározó. A bevásárlóközpontok forgatagában, a megvásárolt áruk 
halmozásával kultúra jelentéseket vásárolunk, amelyek szükségesek identitásunk, 
önképünk összeállításához. A civilizáció művi világa, a bevásárlóközpontok azon-
ban manipulálják az embereket. A reklám, a televízió, marketing állandó hatása 
alatt az emberek elvesztik azonosságtudatukat, társadalmi szerepüket, tömegem-
berekké, névtelen fogyasztókká válnak. Nagy László költő jövőre vonatkozó 
szavai a 70-es években látnokinak igazultak: csókoltatom őket, ha még egyáltalán 
lesz arcuk. 

AZ EURÓPAI KULTÚRA MEGŐRZÉSÉNEK TÉNYEZŐI

Napjaink integrált Európája e képet mutatja, a megkezdett út elvezethet oda, hogy 
Európának búcsút kell venni történelmétől. Az elismert gazdasági sikerek, a keleti 
és nyugati részek kibékülése nem homályosíthatják el azt a tényt, hogy kontinen-
sünk népeinek történelmi, kulturális, erkölcsi identitása veszélybe került. Fennma-
radásunk biztosítása hosszú távon annak a felismerésnek a függvénye, hogy az 
alapvető tényezők, indikátorok és folyamataik szükséges változásai és változásuk 
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irányai meghatározásra kerüljenek. Az indikátorok azok a részterületek, amelyek 
ható tényezőként foghatók fel a civilizáció, kultúra, növekedés, fejlődés vizsgáló-
dásában. Az EU által meghatározott és elfogadott legfontosabb indikátorok a fenn-
tartható fejlődés tekintetében három területre összpontosítanak: gazdasági indiká-
torok, szociális indikátorok és környezeti indikátorok. A gazdasági indikátorok 
sora felöleli a GDP, költségvetési és államháztartási hiány, a belföldi és külföldi 
tőkeberuházások, az energiafelhasználás, a hulladékmennyiség és elhelyezés, a kör-
nyezet ráfordítások problémáját. A szociális indikátorok sora tartalmazza a jöve-
delemszintek és különbségek, a foglalkoztatottság, életkor, halálozás, jólét, okta-
tás és iskolai végzettség, bűnesetek száma, népességnövekedés körét. A környezeti 
indikátorok legfőbb területei az alábbiak: üvegházhatás, ózonréteg, légszennyezett-
ség, műtrágyák felhasználása, mező és erdőgazdaság területeinek hasznosítása, 
folyóvizek, tavak vízminősége stb. 

Ha végigtekintünk a különböző indikátorok során, felvetődik a kérdés, hogyan 
csoportosíthatók, melyek tartoznak a civilizáció, kultúra, növekedés, fejlődés 
kategóriájába? A kérdés nem egyszerű. Nem lehet kategorikusan elkülöníteni az 
indikátorokat, átfedések, összemosások jelentkeznek. Jellemezhetjük úgyis, mint 
az érem két oldalán megjelenő paraméterek. Egy intézmény, egy szervezet tech-
nológiájával, szabályrendszerével a civilizációhoz kapcsolódik, de mint az emberi 
kapcsolatok összessége kulturális elemeket is tartalmaz. Ezért a különbségtétel 
nehézkessé válik. Ebből fakad az a tény, hogy az indikátorok eredményességének 
iránya és sebessége pontosan meghatározhatatlan, csupán feltételezéssel élünk, 
hogy összefüggéseik, hatásaik eredője mikor válik pozitívvá. 

1991 végén megszűnt a Szovjetunió, a szétesett birodalom helyén létrejött a füg-
getlen Orosz föderáció. Eltűntek a korábbi hatalom jelképei, a sarlós, kalapácsos 
címer és zászló, eltűntek a Lenin szobrok, s helyükbe az új identitás jelképei ke-
rültek. 1994 áprilisában Szarajevóban 2000-en lengették az Egyesült Államok, az 
ENSZ vagy a NATO zászlaja helyett Szaúd-Arábia és Törökország lobogóit, 
amellyel a szarajevóiak vallási identitásuk mellett tettek hitet, kimutatván, hogy 
muzulmán hittestvéreikkel tartják rokonságban magukat. 1994-ben Los Angeles-
ben mexikói zászlók alatt vonuló 70 000-es tömeg tiltakozott a 187-es számú tör-
vénytervezet ellen, melynek értelmében az illegális bevándorlók és gyermekei ne 
részesüljenek különféle állami segélyekben. Mexikói zászlók alatt vonultak ame-
rikai zászlók helyett, hirdetve hovatartozásukat, identitásukat. Magyarországon 
szintén reneszánszát élik az ún. törzsi, vallási, nemzeti jelképek használata. Ez 
bizonyíték arra a tényre, hogy az emberek felismerték, a kulturális identitás nem-
zeti jelképeinek fontosságát, ugyanis használatuk bizonyítja a kultúrájuk elsődle-
gességét, megkülönböztetést. 

Politikusainknak fel kell ismerniük, hogy a kultúra nem függelék, hanem maga a 
lényeg, a nemzet, a kontinens szubsztanciája, létezésének végső lényege. 
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Európa politikai, gazdasági, jogi integrációja nagy léptekkel haladhat előre, civili-
zációjának kultúrától való elszakadása eredményezheti az európai civilizáció vé-
gét. Civilizációk kialakulnak, fejlődnek, fennmaradnak, majd elsüllyednek, eltűn-
nek. Az európai civilizációról uralkodó rövidlátó felfogás egocentrikus illúziója 
nyilvánul meg abban a vélekedésben, hogy a világ közepének képzeli magát, 
mely körül forognak a többi földrészek és civilizációk. A ptolemaioszi rendszer 
tarthatatlannak tűnik, kopernikuszi fordulat várható. Milyen jövője lehet olyan 
nemzetnek, földrésznek, mely a kultúra kohéziós ereje helyett puszta politikai 
ideológiák tartanak össze. 

KULTÚRÁK CIVILIZÁCIÓ-MEGTARTÓ EREJE 

Szembeállítva a nyugati és a nem nyugati világot, leszögezhető, hogy a nem 
nyugati világ már felismerte, hogy a kultúrának nemzeti, civilizáció megtartó 
ereje van, aminek következtében kulturális öntudatuk rohamosan növekszik. 
Ezek megnyilvánulnak az iszlám és más vallású ázsiai népek világot behálózó 
harcai által, melyeket kultúrájuk, s ezzel civilizációjuk védelmében folytatnak. 
Amióta az összecsapások alanya és tárgya nem a nemzetállam, nem a szokásos 
vagyon és haszonmaximalizáló elveket és célokat követik, az ellentétek sokkal 
mélyebb rétegűek. A 80-as évek politikusai és közgazdászai felháborodásuknak 
adtak hangot Huntington ama elméletével szemben, miszerint a 21. század a ci-
vilizációk harcát hozza el az emberiség számára, s az addig a vezető civilizációk 
eltűnhetnek, átadván helyüket egy új, felemelkedő civilizációnak. Huntington 
nyolc civilizációs tömböt különböztetett meg, melyek között feloldhatatlan kul-
turális és civilizációs ellentétek húzódnak meg. A nyolc tömb Huntington osztá-
lyozásában: nyugati, iszlám, hindu, szláv-ortodox, latin-amerikai, konfuciánus, 
japán és afrikai. 

Amennyiben Európában a megkezdett folyamatok, (a kultúra csökkenése és ha-
nyatlása, a civilizáció öncélúvá válása) nem akadnak el, nem fordulnak vissza, 
akkor szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy az európai civilizáció, egyedisége 
és elsőbbsége lehanyatlik s át kell hogy adja helyét más civilizációknak. Ugyanis 
nincs törvény, tan, axióma amely kimondja a nyugati civilizáció egyetemességét, 
univerzalizmusát, örökérvényűségét. 
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AZ EMBER ÖNMAGÁN
FOLYTONOSAN TÚLLÉPŐ,
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KULTÚRA

• MAI KULTÚRAFELFOGÁS

AZ EMBER BELSŐ VILÁGÁBAN LÉVŐ,
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A CIVILIZÁCIÓ HANYATLÁSA
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A CIVILIZÁCIÓ KIALAKULÁSA

CAROLL QUIGLEY civilizációs elmélete:

• KEVEREDÉS
• VAJÚDÁS
• TERJESZKEDÉS
• KONFLIKTUSOK
• EGYETEMES BIRODALMAK
• HANYATLÁS, INVÁZIÓK KORA
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A NYUGATI CIVILIZÁCIÓ FEJLŐDÉSE

• 370–750 KÖZÖTT ALAKUL KI –
SZEMITA, SZARACÉN, MÁS BARBÁR TÖRZSEK
KULTÚRÁJÁNAK KEVEREDÉSÉBŐL

• 8–10. SZÁZAD – ÉRÉSI PERIÓDUS

• TERJESZKEDÉS, KONFLIKTUS
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� CIVILIZÁCIÓS CSÚCS – A TÖBBLET 
INNOVÁCIÓKBAN

A NYUGATI CIVILIZÁCIÓ FEJLŐDÉSE

• 370–750 KÖZÖTT ALAKUL KI –
SZEMITA, SZARACÉN, MÁS BARBÁR TÖRZSEK
KULTÚRÁJÁNAK KEVEREDÉSÉBŐL

• 8–10. SZÁZAD – ÉRÉSI PERIÓDUS

• TERJESZKEDÉS, KONFLIKTUS

• EGYETEMES BIRODALOM

� CIVILIZÁCIÓS CSÚCS – A TÖBBLET 
INNOVÁCIÓKBAN

Pápai Erzsébet: Quo vadis, Európa?  



PÁPAI ERZSÉBET 

180 

A NYUGATI CIVILIZÁCIÓ VESZÉLYFORRÁSAI

EURÓPA

• MUZULMÁN ÉS ÁZSIAI ÁLLAMOK
ERKÖLCSI FÖLÉNYE
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A TÚLÉLÉS FOGYASZTÓI KOSARA 

Nem kell különösen mélyen elmerülni a tudománytörténetben ahhoz, hogy meg-
nevezzük azokat a gondolkodókat és műveket, amelyek kellő időben figyelmez-
tették a mindenkori döntéshozókat: a természet egyetlen teremtménye számára 
adatott meg a nyitottság, az önmaga fölé emelkedés és az önmagára való reflektá-
lás képessége. Ezen a bázison ugyan csodálhatjuk kifelé is, befelé is a „végtelent”, 
de középponti szerepünk óvatosságra int. Életünk határai meglehetősen pontosan 
kijelölik azokat a kereteket, amelyek közepette fizikai, szellemi, lelki életünk – az 
emberi nem történelmi léptéke reményében −, az utódok révén újraélhető.

A HARMÓNIA KORÁTÓL A LIBERÁLIS PIACGAZDASÁGIG 

Az újkor, kivált a későújkor gondolkodói egyre tisztábban fogalmazták/zák meg, 
hogy valahol, valamikor „kizökkent” az idő. Egyesek a harmónia korát a Kr. e. 8–
10 ezer évvel történt növénytermesztéssel, a letelepedéssel zárják. A „természet 
elleni harc” kora jött el, majd a 20. század közepén – mondják – beköszöntött a 
„rádöbbenés” korszaka; az ember számára a befelé, kifelé végtelenként csodált 
világ horizontját a véges korlátok takarják el. A Föld adta lehetőségek végesnek 
bizonyulnak a végtelennek mutatkozó igények és a népességnövekedés számára. 
Mások kb. Kr. e. 600 körül látnak leereszkedni az emberi nem történelmében egy 
függönyt; ami előtte volt: a harmónia kora, ami pedig utána, azaz apokalipszis 
világa (Hamvas Béla). Megint mások az újkor fejleményeiben vélik felismerni a 
„kizökkent” időt; a reneszánsz, a reformáció, a descartesi, a kopernikuszi „fordu-
lat”, a felvilágosodás, benne az ipari forradalom nyomul előtérbe. Az utóbbiban 
mutatkozik meg a kapitalizmus igazi arca. Ebben a vonatkozásban a XV–XVIII. 
századi ez irányú változások valóban csak előkészületeknek tekinthetők. A zava-
ros „Nagy Francia Forradalom” nyomában születő nemzetgyűlési határozatok 
teremtik meg az új politikai-társadalmi kereteket. A liberális piacgazdaság előtt 
most már egyetlen akadály tornyosult csupán. Noha a föld, a tőke, az áru szabad 
áramlása előtt már nem volt akadály, a legfontosabb szereplő, a munkaerő a tradi-
cionális társadalomszerveződés keretei között egzisztált. Polányi Károly elemzi, 

—————— 
63 Dr. Somogyi Ferenc, a közgazdaságtudomány kandidátusa, a Kodolányi János Főiskola 

főiskolai tanára. 
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hogy Angliában az ún. Act of Settlement (1662) alapján a munkás az egyházköz-
séghez volt kötve. Ezt a kötődést ugyan enyhítette a speenhamlandi szegénység 
segélyező megállapodás (1795), de a szabad munkaerő-áramlásnak gátat emelt. 
„Gyakorlatilag nem kisebb társadalmi és gazdasági újítást vezetett be, mint »a 
megélhetéshez való jogot«, s 1834-es eltörléséig hatékonyan megakadályozta egy 
kompetitív munkaerőpiac létrejöttét.”64 

A TÁRSADALOMSZERVEZŐDÉS ANGLIAI EVOLÚCIÓJA 

Velence, Flandria után Angliát tartja számon a történelem a kapitalizmus szülő-
hazájának. Az emberi létezést hosszú távon ellehetetlenítő társadalomszerveződés 
angliai evolúciója az angolszász kultúrát vezető szerepbe juttatta. A speenham-
landi törvénykezés ugyan formálisan fenntartotta a keresztény társadalom hagyo-
mányos egységét, de az új rend már működésképtelenné tette a szolidaritáson 
(keresztény szereteten) alapuló vidéki társadalom életlehetőségét. Ez már Dickens 
világa. S miközben a társadalom élesen ketté vált, pauperizálódott tömegek az 
egyik, dús gazdag tőkések a másik oldalon, az angol klasszikus közgazdászok, s 
főként epigonjaik, a smithianusok azt hirdették, felfedezték azt a tudományt (a 
politikai gazdaságtant), amely képes a világot kormányzó törvényeket megfogal-
mazni. Ezen a bázison vonják vissza 1834-ben az amúgy sem működő speenham-
landi törvényeket, s ezzel szimbolikusan is elhárultak a kapitalizmus legfontosabb 
erőforrásának, a munkaerőnek az allokációs korlátai. Ezzel egy időben Anglia, s 
egyáltalán a nyugati kapitalizmus végrehajtotta azt a transzformációt, hogy belső
nyomorát gazdagságra változtatta, miközben a világot kiszolgáltatottságba döntöt-
te. Leegyszerűsített megfogalmazásban: a nyugat megkezdte a nyomor exportját 
és a gazdagság importját. „Érvényesülni kívánt a piac mechanizmusa, és követelte 
kiteljesedését: áruvá kellett tenni a munkaerőt. A reakciós paternalizmus hiába 
próbált ellenállni ennek a szükségszerűségnek. Az emberek Speenhamland ször-
nyűségéből vakon rohantak egy utópikus piacgazdaság menedékébe.”65 

AZ ÚJ UTÓPIA TÉVÚTJAI 

Az új utópia, a liberális demokrácián alapuló kapitalizmus (és vice versa) két 
korláttól, a tér és az idő korlátjától látszatra megszabadította magát. Az előbbivel 
nem számolt, noha a Föld végessége révén az erőforrások is végesek, az utóbbi 

—————— 
64 Polányi Károly (1946): A nagy átalakulás. Napvilág Kiadó, Budapest, 2004. 112. o. 
65 Uo. 141. o. 
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tradicionális értelmezése (az örökkévalóság szempontja alatt álló élet) helyére az 
„egyszer élünk” vulgáris utilitarista hedonizmust állítva. Súlyos hiba lenne, hogy 
ezt a filozófiai, antropológiai, ontológiai, etikai tévedést véletlenek észrevétlen 
evolúciós összeérésével magyaráznánk. Elég egyetlen szerzőt ellenvetésként meg-
idézni. Az új társadalom működésének rendjét feltárni ígérő tudomány, a politikai 
gazdaságtan jeles szintetizálója felismerte azokat a korlátokat, amelyeket az epi-
gonok, az apologéták nem. „Aligha szükséges rámutatni, hogy a tőke és a népesség 
változatlan állapota nem jelenti az emberi fejlődés változatlan állapotát. A szel-
lemi kultúra minden fajtájának, valamint az erkölcsi és társadalmi haladásnak itt 
legalább akkora tere lenne, mint bármikor is volt. Ugyanannyi lehetőség nyílna az 
élet művészetének fejlesztésére és sokkal több valószínűsége lenne annak, hogy 
az valóban fejlődjék is.”66 Mill figyelmeztetése csak a XX. század második felé-
ben útjára induló ökonómiai ökonómia révén tört felszínre. Az uralkodó közgazda-
ságtan természetesen erről továbbra sem vesz tudomást. 

A világ kétszáz éves liberalizálása és a gazdasági növekedés fétise alá vonása nem 
termelt ki olyan szellemi áramlatokat, amelyek ellent tudtak volna állni a gazdago-
dás, a népességnövekedés kódolt katasztrófájának. Amint a XIX. század végére a 
klasszikus liberális utópia felszámolta saját alapelveit (a spinozai szabadság tömeg-
manipulációvá züllött, a grotiusi népfelség a libertinus oligarchia, mindenek előtt a 
pénz plutokrácia kezébe került, a Lock-i egyenlőségből soha nem látott polarizáció 
lett, a szabad verseny eszményét a monopóliumok uralomra jutása rombolta le, a 
Hobbes-i természetjogról, a Smith-i erkölcsbe ágyazott önzésről lehántódott a mo-
rál, s végül a kanti transzcendenciába ágyazott észből maradt a pőre, korlátolt 
ész),67 nem születtek meg azok az eszmék, amelyek a „véges térben végtelen növe-
kedés” paradoxonját felváltották volna olyan társadalmi-gazdasági reprodukciós 
körökkel, amelyek visszatérést jelentettek volna a tradicionális társadalomszervező-
déshez, egy nem utópikus társadalmi rendhez. Ellenkezőleg, a bolsevizmussal, ké-
sőbb a fasizmussal „új ordas eszmék” törtek a világra, mit sem változtatva a „véges 
térben végtelen fogyasztás” ígéretének képtelenségén. A XX. század a megvalósult 
utópiák (liberalizmus, bolsevizmus, fasizmus) harcával telt el. A győztes, a libera-
lizmusból libertizmussá korcsosult eszmekör valószínűleg utolsó megújulási kísér-
letét, a globalizmust hirdeti, mint a tornyosuló ökológiai és humánökológiai krízi-
sek feloldási kísérlete. A libertizmus természetesen továbbra sem szabadult meg a 
„véges térben végtelen fogyasztás” paradoxonától. Szánalmas feloldási kísérleté-
nek, a „fenntartható fejlődés” műdogmájának kritikájától is eltekintenénk. 

—————— 
66 Meadows, D. H.–Meadows, D. L.–Behrens, W. W. (1972): The limits to Groth. Uni-

verse Books, New York – New American Library, New York, 178. o. – a szerzők J. S. 
Mill-t idézik. 

67 Somogyi Ferenc (2000): A globalizmus háttere: libertarianizmus és robotpszichológia. 
Valóság, 2000/3. 74–75. o. 
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A NÉPESSÉG CSÖKKENÉSÉNEK ESÉLYEI 

Fordítsunk tekintetünket az ökológiai és humánökológiai kihívások két fentiekben 
megnevezett oka felé. 

Hogyan valósítható meg, hogy a világ népességszáma csökkenjen? 

Luganoi válasz68 

A libertinus háttérhatalmak szolgálatában álló „tudósok” szerint a jelenlegi hatal-
mi körök érdekeit veszélyezteti az ökológiai kihívás, így a világ jelenlegi népese-
dési üteme, s a jelenlegi nemzeti, etnikai arányok is. Egy „grandiózus népesség-
csökkentési terv” az elhalálozások számának növelését és a születések számának 
csökkentését célozhatja meg. E programot olyan legitim módon kívánják a háttér-
hatalmak megvalósítani, hogy az érintettek igeneljék a bevezetett módszereket. 
Az elhalálozások számát növelő módszerek. 

• Kívülről kirobbantott belső háborúk. 
• Helyi kisebbségek, elégedetlen csoportok felfegyverzése, fegyverekkel való 

ellátása. 
• Közvetlen katonai beavatkozás, alapos médiakampánnyal bevezetve. 
• Magánhadseregek, őrző-védő szolgálatok felállítása; a libertinus hatalommal 

szembeszegülőkkel szembeni bevetésük. 
• Szegénységhez, éhínséghez vezető gazdaságpolitikák ráerőltetése a kiszemelt 

országokra. 
• A szántóföldek, az erdők, a vizek multi- és transznacionális társasági tulaj-

donba vétele. 
• Olyan biológiai technikával manipulált vetőmagvak elfogadtatása a kister-

melőkkel, amelyek alkalmatlanok a továbbtermesztésre. 
• Regionális szinten az elviselhetetlenségig fokozni a környezetszennyezést; a 

víz-és a levegőszennyezést. 
• A nemzeti mezőgazdaságok és a világ élelmiszerkereskedelmének további 

liberalizálása; pontosabban a multi- és transznacionális monopóliumok moz-
gásterének kibővítése. 

• A kevésbé fejlett országok kisgazdaságainak, helyi élelmiszer-piacának tönk-
retétele; olyan szabványok, egészségügyi előírások stb. előírása, amelyekre 
a gazdag országok „agrobusiness”-ei képesek csak. 

—————— 
68 George, S. (1999): The Lugano Report on reserving capitalism in the tventy-forst 

century. Pluto Press, Sterling VA and London. A könyvet Csath Magdolna tanulmánya 
alapján idézzük meg (http:www.zpok.hu/globalizacio/lugano.htm). 
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• Élelmiszersegélyek nyújtása akkor, amikor a helyi termelők betakarításra 
készülődnek. 

• Egészségügyi intézmények leépítése a szegény országokkal, kórházi ágy-
csökkentés, az orvosok számának csökkentése, egészségügyi privatizáció. 

• Differenciált beteggyógyászat; a fizetőképes társadalmi rétegekre kell kon-
centrálni. 

• A cigaretta termelés fokozása; a dohányáruk reklámjának betiltása megaka-
dályozandó. 

• Az urbanizáció szorgalmazása, a megélhetés esélyét hordozó falvak elnép-
telenítése. 

• A gyógyszerárak erőteljes növelése, új gyógyszerekkel való tömeges kísér-
letek lefolytatása (az érintetteknek a látszat szintjén reményt, valójában ha-
lálozást jelent). 

• A világban egyre gyakrabban felszínre törő fertőzőbetegségeket (AIDS, tu-
berkulózis stb.) féken tartó intézkedések leépítése. 

• A drogok legalizálása. 
• Az anyák lebeszélése, kényszerítése, hogy anyatej helyett tápszereket hasz-

náljanak. 

A születések számát csökkentő módszerek. 

• Az abortusz és a sterilizáció bátorítása. 
• A gyermeknevelés feltételeinek ellehetetlenítése (pl. az anyák szülés utáni 

munkába kényszerítése), a gyermeknevelés költségeinek növelése. 
• A nemzetek feletti pénzügyi szervezetek által ajánlott „struktúra-átalakítási 

programok”-ba a gyermekek számának csökkentését bele kell foglalni. 
• A gyermeket nem vállalók anyagi és propagandisztikus ösztönzése. 
• A gyermekvállalás érzelmi szempontjainak degradálása, az anyagi terhek 

hangsúlyozása. 

A 19 + 5 ponthoz talán nem kell magyarázatot fűzni. George 2001-ben „A WTO”69 
című könyvében részletesen bizonyította, hogy melyek azok a multi- és transz-
nacionális társaságok által szorgalmazott nemzetközi kereskedelmet szabályozó 
törvénykezések, amelyek olyan nemzeti libertinus gazdaságpolitikákhoz vezetnek, 
amelyek a fenti 19 + 5 pont megvalósulását segíthetik elő. A libertinus oligarchák 
természetrajzának különösebb ismerete nélkül 1994-ben „A vegyesgazdaság evo-
lúciós perspektívái” című könyvünk ún. orwelli forgatókönyve kis túlzással elő-

—————— 
69 George, S. (2001): A WTO. Korlátlan világkereskedelem vagy szolidáris globalizáció? 

Napvilág Kiadó, Budapest, 2003. 
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hírnöke volt a luganoi tanulmánynak.70 A luganoi „szellem” magyarországi térhó-
dításáról érdemes talán szót ejteni. Ha a magyarországi népesedési adatok közel-
múltban történt változásait kutatjuk, akkor a fenti 19 + 5 pont között alig találunk 
néhányat, amely nem emelkedett a hivatalosság rangjára. Az ezzel ellentétes ver-
bális leplező szándékú propagandára nem is kell szót vesztegetni. A „Rendszer-
váltás: csöbörből vödörbe” című előadásunkban, 1998-ban néhány fontos demog-
ráfiai adatot úgy értékeltünk, mint amelyek arról árulkodnak, hogy Magyarország 
haláltusáját vívja.71 (1981 óta folyamatosan csökken a nemzet népességszáma, a 
születéskor várható átlagos élettartam a Központi Statisztikai Hivatal 1993-as 
adatai szerint csökkenő volt, a halálozás egytizede erőszakos okra vezethető visz-
sza, a 40–49 éves férfiak halálozása az utóbbi két évtized alatt – 1998-as adat – 
megkétszereződött stb.) George és Csath Magdolna műveinek fényében ezek a 
tények nem relativizálhatók az 1989 utáni események implicit mellékhatásaként, 
hanem, meglehetősen nagy valószínűséggel állítható, hogy a nemzetközi liberta-
riánus háttérhatalmak a magyar komprádor burzsoázián keresztül tudták érvénye-
síteni a 19 + 5 pont döntő részét. 

A magyarországi demográfiai adatok és a luganoi tanulmány tervezete(!) egy 
kérdést implikál. Ha a Kárpát-medence kiváló vízellátása okán kb. 1,5 milliárd 
embert tud „itatni”, és úgyszintén kiváló szántói révén kb. 800 millió főt tud 
„etetni” (Papp Lajos után), akkor vajon egy egyébként pusztulásra ítéltetett nem-
zet helyett kit fognak „itatni és etetni” azok a multi- és transznacionális cégek, s 
helyi „zsoldosaik”, akik néhány éven belül Magyarország szántójának és vizeinek 
tulajdonosai lehetnek? 

„Csak egy utódod lehet” világmodell 

Cseke Zoltán legújabb könyvében részletesen kifejti ennek a modellnek a túlélést 
biztosító erejét. Hipotézise szerint a Föld entrópiájának növekedése káoszhoz, 
majd „regionális” atomháborúhoz fog vezetni. Az „entrópia kazánjában” itt a 
„Föld és népessége rendezetlenségét, külső és belső hatások okozta feszültségei-
nek növekedését, az egyén (a molekula) elbizonytalanodását, valamint haragot, 
mentális zavart, rosszabbodó közérzetet – romló levegőt, talajt, élelmiszereket stb. 
jelent.”72 A kataklizma utánra megfogalmazott túlélési program egyik eleme, 

—————— 
70 Somogyi Ferenc (1994): A vegyesgazdaság evolúciós perspektívái. Veszprémi Egye-

temi Kiadó, Veszprém, 1995. 
71 Somogyi Ferenc (1998): Rendszerváltás. Csöbörből vödörbe. Veszprémi Akadémiai 

Bizottság kiadványa, Veszprém–Komárom. 
72 Cseke Zoltán (2008): Az ezeréves béke – az összeomlás virága. Kézirat. Pécs, 22. o. 
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hogy az atomháború után 4–5 milliárdra csökkent világnépesség elfogadja: „csak 
egy utódod lehet!” Ez a „parancsolat” valójában ideális esetben egy, maximum 
két gyereket jelentene. Hosszú távon ekkor a világnépesség kb. 2 milliárd fő mel-
lett stabilizálódna. Cseke Zoltán világmodellje „atomháború feltételezése nélkül” 
is megfontolásra érdemes. 

Organikus népességszabályozási világmodell 

Az ún. biológiai egyensúly korszakának újraélesztéséről van szó, figyelembe véve 
az újkor hiteles, e vonatkozású orvostudományi eredményeit. A „biológiai egyen-
súly”73 a kezdetektől a XVIII. századi világnépesség robbanásáig állt fenn. Lé-
nyege: a jobb földeket elfoglaló nemzetségek, törzsek szaporodtak, a szaporodás 
viszont előbb-utóbb csökkenő hozadékhoz vezetett, ekkor jött az éhség, a fertőző-
betegségek, a háborúk… A népességcsökkenés után a jobb földek lehetősége is-
mét népességnövekedéshez vezetett… stb. 

Az új biológiai egyensúlyi modell természetes szelekciójában a szexuális kultúra 
magas színvonala és az ösztönösség karöltve szemben állna az óvszerrel, a fo-
gamzásgátló tablettákkal, a méhkaparó kanállal, az álhumánus szülészettel stb. 
A „népesedéspolitikát” azok a helyi közösségek határozhatnák meg, akik tisztá-
ban vannak az adott régió ökológiai reprodukciós köreit nem veszélyeztető terhe-
lésekkel. 

Az ökológiai és a humánökológiai krízishez vezető okok között a népességnöve-
kedés mellett a növekedésre berendezkedett gazdasági rend uralkodóvá válása 
nevezhető meg. A gazdasági növekedés szellemi bázisa a liberális eszmekör meg-
születésével jött létre. A mélyebb okok után kutatva az akkumulációs lavina (ma-
teriális ok) és a protestáns ethosz gyakorlata (szellemi ok) vezetett el a kapitalista 
gazdasági rendszerhez, mely csak akkor racionális és csak akkor harmonikus a 
saját értékvilágán belül, ha növekvő. Márpedig hosszú távon aligha tartható fenn 
a véges térben végtelen növekedés paradoxonja. Ez az ok is elégséges ahhoz, 
hogy a kapitalizmus útját egyengető politikai filozófiai alapállást, a liberalizmust 
utópiának tekintsük. 

—————— 
73 Braudel, F. (1979): Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus XV–XVIII. században. 

Gondolat Kiadó, Budapest, 1985. 66–99. o. A „biológiai egyensúly” kifejezést Braudel 
munkájából vesszük át. 



SOMOGYI FERENC 

190 

A NÖVEKEDÉSI UTÓPIÁKAT MEGHALADÓ MEGOLDÁSOK 

Fordítsuk tekintetünket abba az irányba, hogy: hogyan lehetne meghaladnia a 
növekedésben gyökereztetett megvalósult utópiákat? Erre már Ny. Bergyajev is 
felhívta a figyelmet, amikor így írt. „Úgy tetszik, az utópiák sokkal inkább meg-
valósíthatók, mint ahogyan azt hiszik. S voltaképpen egy sokkal nyugtalanítóbb 
kérdés előtt találjuk magunkat: hogyan kerülhetjük el határozott megvalósulá-
sukat? … Az utópiák megvalósíthatók. Az élet az utópiák felé halad. És talán 
egy új évszázad kezdődik el, egy olyan század, amikor az értelmiségiek és a 
művelt osztály majd olyan módozatokról álmodik, amelyekkel el lehet kerülni 
az utópiákat, és vissza lehet térni egy nem utópista társadalomhoz, amely kevés-
bé »tökéletes« és »szabadabb«.”74 Ilyen „módozatokkal” számoltunk „A vegyes-
gazdaság evolúciós perspektívái”75 című könyvünkben. Az itt szereplő lehetsé-
ges forgatókönyvek arra épülnek, hogy a növekedés fétisétől szabadulni tudó 
egyeduralomra szert tett libertinus társadalom- és gazdaságszerveződés nem ké-
pes önön bázisán letérni zsákutcás pályájáról, így a megtisztulást jelentő kata-
klizmák elkerülhetetlenek. 

A megrázkódtatás nyomában kialakuló ún. tolsztoji, kolumbuszi, platoni és orwelli 
forgatókönyvek szerint kerül az emberiség olyan pályákra, amelyek globális lép-
tékben a jelenlegi természetet és emberi viszonyokat faló fogyasztói kosarakat fel 
fogják tudni számolni. A tolsztoji, a kolumbuszi és a platoni forgatókönyvekben 
tudatosan vállalják a szerény (nem szegény) fogyasztói kosarakat. Az orwelli úton 
viszont a libertinus elit – a luganoi tanulmány népesedési politikájának szellemé-
ben − a maga anyagi tobzódását megtartva, a tömegekre erőltet „létminimum” 
fogyasztói kosarakat. Ezúttal nem pusztán a kataklizmák kiváltotta „megoldások-
kal” számolunk. Miért ne vennénk számba azt a megoldást is, hogy evolúciós 
módon kialakulnak a világ számos pontján a nagy megrázkódtatás előtt túlélést 
jelentő megoldások. Miért ne lehetne a fennálló, öngyilkos természetű társada-
lom- és gazdaságszerveződéssel szemben tudatosan alternatívákat teremteni. Vida 
Gábor változtatási javaslatának megfogalmazásakor szembeállította a jelenlegi és 
az alternatív társadalmi-gazdasági rend jellemzőit. Lásd az 1. táblázatot! 

—————— 
74 Somogyi Ferenc (2006): Mi jön a megvalósult utópiák után? Tudományos előadások 

2007. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottsága, Veszprém, 2007. 
29. o. Bergyajev gondolatai A. Huxley Szép új világ című művének mottója is. 

75 Somogyi Ferenc (1994): A vegyesgazdaság evolúciós perspektívái. Veszprémi Egye-
temi Kiadó, Veszprém, 1997. 
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1. TÁBLÁZAT:
A JELENLEGI ÉS AZ ALTERNATÍV TÁRSADALOMSZERVEZŐDÉS JELLEMZŐI76

JELENLEGI ALTERNATÍV 

Növekedés Egyensúly 
Versengés Együttműködés 
Anyagi gazdagság Mentális gazdaság 
Lágy fenntarthatóság Kemény fenntarthatóság 
Üzleti érdekek dominanciája Etikai, intellektuális, esztétikai prioritás 
Profitorientáció Közjóléti orientáció 
Önzés Önzetlenség 
Fogyasztó társadalom Fenntartható társadalom 
Haladás mércéje. GDP növekedés Jobb mércék: ISEW, GPI stb. 
Neoliberális közgazdaságtan Ökológiai közgazdaságtan 
Az élet közdelem Az élet szép 
Sosincs elég Csak a szükséges 

Mely döntési szintekről indulhat meg evolúciós módon a szerény fogyasztói kosa-
rak világának megfelelő életszerveződés kialakulása? A nemzetek feletti szerve-
zetek (ENSZ, EU, WTO, IMF, Világbank stb.) vagy képtelenek, vagy nem érde-
keltek a fennálló meghaladásában, ugyanez mondható el azokról a multi- és 
transznacionális vállalatokról, amelyek esetenként – gazdasági erejüknél fogva – 
világhatalmi szerepben vannak. A nemzeti kormányokat legtöbb esetben a fenti 
erők kényszerpályán tartják, de ezen a szinten esetenként néhány részletkérdésben 
olyan megoldások is akadnak, amelyek az alternatív válasz (1. táblázat) irányába 
mutatnak; Svájc, Kanada, a skandináv országok jó példát adnak. A nemzeti köze-
pes és kisvállalatok, az önkormányzatok vetületei a kormányoknak, így igazi áttö-
rés innen sem várható. Így nem maradhat más, mint a legalsó szinten, az életvi-
lágban keresni azokat a karizmatikus személyiségeket, akik családjuk, nagycsa-
ládjuk, emberléptékűen befogható kommunikációs és kommunális terükben te-
remtik meg a túlélést jelentő életszerveződést, mintegy kiszorítva, meghaladva 
azokat az erőket, amelyek a növekedés, a hatalom, az eltorzult lelkiség fogságá-
ban a természet, benne az emberi természet végletes leépítésétől sem riadnak 
vissza. 

—————— 
76 Vida Gábor (2007): Fenntarthatóság. Az emberiség sorsdöntő dilemmája. Természet és 

Környezetvédő Tanárok Egyesülete, Eger. Némi egyszerűsítéssel. 
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Az új ökológiai és humánökológiai elvárásoknak eleget tevő társadalomszervező-
dési centrumokban, az emberléptékű kommunikációs és kommunális közösségek-
ben sokszínű egyenrangú életmódok alakulhatnak ki, a humán kultúra, a lelki élet 
visszakapná helyét. Az elismerésre törekvő személyiségek korábbi értelemben 
vett egoista győztesei az önmegtagadás, az altruizmus, a kooperáció révén való-
sítanák meg magukat, s bizonyára a felszabadult energiák elegendőek lennének 
ahhoz, hogy az agresszív a destruktív, a betegesen rivalizáló és egoista törekvése-
ket mederbe tereljék. Az ilyen módon kiforró új rend, új-régi embere egy új agrár, 
pontosabban ökológiai civilizáció főszereplőjévé válna. Ebbe az irányba látja szá-
mos hazai és külföldi gondolkodó a kitörést. 

A normativitás pályáján mozogva a fogyasztói hajlandóság két későújkori tenden-
ciájának lehetne gátat állítani. 

1. A termelékenység XX. századi növekedése a jövedelmek növekedését vonta 
maga után, s nem a szabadidő növekedését. 

2. Ugyanakkor e jövedelmek „nagy része viszonylag magas anyagigényességű
javak és szolgáltatások fogyasztására” fordított, s nem a „kevésbé anyagigé-
nyes” jószágokra, szolgáltatásokra.77 

Rөpke gazdasági (makroszint), társadalmi-pszichikai (mikroszint), mindennapi 
élet (közbülső szint) felől egyaránt alátámasztotta a nyugati fogyasztási hajlandó-
ság e két tendenciáját. A XX. század második felében ezen a bázison olyan ter-
mékek kerültek a fogyasztói kosárba, amelyek néhány évtized alatt „eldönthetik a 
Világ sorsát”. Ökológiai és humánökológiai katasztrófa első számú forrásának – e 
vonatkozásban – a televíziót nevezzük meg, másodikként a személyautót. Az első
az ember antropológiailag adott lelki korlátját törekszik lerombolni, a második az 
így megnyíló tereket fizikailag szeretné áthidalni. Alig ötven-száz éves szereplé-
sük a végéhez közeledik. A kérdés csupán az, hogy az emberi természetben és a 
természetben okozott pusztításuk a civilizáció elemi reprodukciós erőit számol-
ják-e fel, vagy az általuk okozott sérülések még orvosolhatók-e? A televízió ér-
tékrendekben, életvitelekben, életmódokban okozott explicit és implicit hatásai-
nak felsorolásától ezúttal eltekintenénk.78 Itt csak arra a kulturális diverzitás-
vesztésre hívjuk a fel a figyelmet, amelyet a televízió nézés okoz. „A »tévézés« 

—————— 
77 Rөpke, I. (1999): A fogyasztási hajlandóság mozgatórugói. Megjelent: Pataki György–

Takács-Sánta András (2005): Természet és gazdaság. Typotex Kiadó, Budapest, 323. o. 
78 Lásd Somogyi Ferenc (1994): A vegyesgazdaság evolúciós perspektívái. Veszprémi 

Egyetemi Kiadó, Veszprém, 1997. 61. o., továbbá Csécsi Éva–Somogyi Ferenc (2007): 
Egy általános iskolai olvasókönyv alternatív közgazdaságtani nézőpontból. Veszprémi 
Akadémiai Bizottság – Kodolányi János Főiskola kiadása, Székesfehérvár, 2008. Meg-
jelenés alatt. 
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körülbelül akkora információ-mennyiségtől szabadítja meg a társadalmat, ameny-
nyi a sugárzott információ és a tévénézők szorzata.”79 (A sugárzott információt 
egységnyi, hasznos információnak tekintve.) A kőolajcivilizáció fizikai korlátait 
sem kell különösebben adatolni. „2008-ban a Föld eléri az olajcsúcsot, azaz a leg-
több egy évben kitermelt olajmennyiséget. 2012-ig fokozatosan csökken a kiter-
melés, az igények azonban növekednek. Ez egyre nagyobb gazdasági és társadal-
mi feszültségek forrása lesz, 2012-ben lényegében az 1970-es szint alá esik vissza 
az erőforrás-termelés, és az addigra felhalmozott feszültség miatt összeomlik a 
rendszer.”80 

A televízió természetesen egy nagytechnika-család (internet, DVD, mobiltelefon 
stb.) reprezentánsa, ugyanígy a személyautó is. Az utóbbi esetben a kőolaj- és 
földgáz-származékokkal üzemeltetett közlekedési eszközöket is értjük (teherautó, 
vonat, hajó, repülőgép). Ha ezek előállításának, működésének, társadalmi-termé-
szeti következményeinek egységében gondolkodunk, akkor leépülésükkel – az 
átmeneti korszaktól eltekintve (ehhez közel vagyunk) – egy új ökológiai (agrár) 
civilizációval számolhatunk. Egy gondolatkísérlet erejéig mindenképpen. E nagy-
technikák életidejének meghosszabbítása M. Heidegger vízióját teljesítené be. 
„Az e pályákon haladó lét általi elhagyatottság és csinálmány »a világ elsötétülé-
séhez és a föld pusztulásához«… vezet… Az újkori tudomány és a modern tech-
nika előrehaladása »ma még elképzelhetetlen állapotokig [fokozza] a föld kizsák-
mányolását és kihasználását, valamint az ember tenyésztését és idomítását«.81 

A TUDATOS IRÁNYVÁLTÁS LEHETŐSÉGEI 

Az „elképzelhetetlen állapotokig” fokozott természetpusztítás, s emberi leépülés 
előtti irányváltás néhány szentenciája. 

1. Kommunális és kommunikációs tereinkben (falvak, lakótelepek, baráti, 
munkahelyi körök stb.) az uralkodóvá tett egoista döntési-cselekvési attitű-
dök tudatos meghaladására kell törekedni. A kooperációnak, a lemondás-
nak, az önmegtagadásnak, az altruizmusnak újból teret kell adni. 

—————— 
79 Somogyi Ferenc (1994): A vegyesgazdaság evolúciós perspektívái. I. m. 61. o. 
80 Hetesi Zsolt (2007): Éghajlatváltozás és erőforrásválság: a jövő évtizedek legnagyobb 

nehézsége a társadalom egésze és a keresztény közösség számára. KÉSZ-értekezés, 
Budapest, 4. o. Kézirat. 

81 Hermann, F-H von: Technika, politika és művészet a „Beiträge zur Philosophie”-ban. 
Megjelent. Fehér M. István (szerk.) (1991): Utak és tévutak. Atlantisz Kiadó (Medve-
tánc), Budapest, 49. o. 
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2. A földművelés, a kézművesség, a természetgyógyászat, a népi kultúra még 
meglévő tudását elméletben, gyakorlatban ápolni kell. 

3. Törekedjünk kommunális terünk köré vonni ökológiai lábnyomunkat; gon-
doskodjunk a szántók, vizek, erdők feletti tulajdonlás megszerzéséről. 
A magán, a közösségi formák egyaránt létjogosultak, de mindig a közösség 
erkölcsi és jogi ellenőrzése mellett. 

4. Az ökológiai civilizáció „értő emberei” törekedjenek a nagytechnika rabjá-
vá tett embertársaikat partnerré tenni korra, nemre, nemzetiségre, intellek-
tuális színvonalra, szimpátiára való tekintet nélkül. 

5. Az ökológiai szempontokat figyelembe vevő életközösségek (civilszerveze-
tek) tegyenek meg mindent (felvilágosítás, példaadás stb. révén), hogy élet-
vitelük, életmódjuk olyan fogyasztói kosárhoz kötődjön, amelyből fokról-
fokra kikerülnek a marketing trükkökkel teremtett igény-hordalékok, a 
nyüzsgés (turizmus) stb. Egyszóval, a jövő fogyasztói kosara természetet és 
az ember tradicionális együttélési viszonyait oltalmazó jószágokat tartal-
mazzon. 

6. S végül, noha elsőként kellett volna említeni: az ökológiai és a humánöko-
lógiai kihívás csak spirituális megújhodás révén következhet be. 
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SÜLE EDIT82 

KI FIZET A VÉGÉN?

ABSZTRAKT 

A globálissá váló termelés és fogyasztás megsokszorozza azokat a csatornákat, 
amelyeken termékek és egyéb küldemények áramlanak. Hozzájárul ehhez a szállí-
tás iránti igények átalakulása, az értékesítés új formáinak a terjedése. Szükséges-e 
az egyre nagyobb környezetterhelést okozó szállítások óriási tömege? Miért és 
kinek éri meg a nagy távolságú logisztika, milyen környezeti hatásokat okoz, 
hogyan lehet erre fölkészülni, illetve kell-e védekezni ellene? Ezekkel a kérdé-
sekkel foglalkozik a tanulmány, két különböző nézőpontból vizsgálva a lehetsé-
ges válaszokat. 

BEVEZETÉS 

A globalizáció folyamatának köszönhetően a világkereskedelem a világ összter-
melését jelentősen meghaladó mértékben növekszik, az ellátási láncok hosszab-
bodnak a távoli beszállítók és vevők miatt. A közlekedés és logisztika az uniós 
GDP 14%-át adja. Magyarországon a közlekedési ágazat a GDP 8–9%-át állítja 
elő, és 300 000 embert foglalkoztat közvetlenül, ami a munkavállalók 8%-át je-
lenti. Az áruszállítási teljesítmények növekedési üteme világméretekben is, és az 
Európai Unióban is tartósan meghaladja a GDP növekedési ütemét. A hazai szál-
lítási szektor teljesítménye is folyamatosan nő, ezt illusztrálja az 1. ábra.

Mindez növekvő környezeti terheléssel jár, miközben a „szennyező fizess” elv ér-
vényesítése akadályokba ütközik. Az első probléma összegyűjteni az összes olyan 
hatást, amely a közlekedés számlájára írható. A következő mindezek számszerűsí-
tése, ahol extrém értékelések is szükségessé válhatnak (pl. mennyit ér a közleke-
dési balesetekben, vagy a környezetszennyezés okozta betegségekben elhunytak 
élete, mennyibe kerül az ilyen betegségek megelőzése, illetve kezelése stb.)? 

—————— 
82 Süle Edit egyetemi tanársegéd, PhD-hallgató, Széchenyi István Egyetem, Marketing és 

Menedzsment Tanszék, Győr (sedit@sze.hu). 
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1. ábra: A magyarországi áruszállítási teljesítmények változása 
Forrás: KSH. 

A harmadik lépés lehet a társadalmi költségek internalizálása, amibe mind az oko-
zott károk, mind azok megelőzése költségeinek a szétosztása beletartozik. E há-
rom lépés részletei több kötetet megtöltő terjedelemben tárgyalhatók, mi a követ-
kezőkben csak egy aspektusból foglalkozunk azzal, meddig nőhetnek a szállítási 
igények, és milyen módon lehet fölkészülni a növekvő forgalomra? A tanulmány 
az első kérdést mikro-, a következmények kezelését makroszinten vizsgálja, mi-
közben a címben föltett kérdés végső megválaszolását az olvasóra bízza. 

A TERMELÉSI KONCENTRÁCIÓ GAZDASÁGI HATÁRA 

A verseny, és a hatékonyság kényszere arra viszi a vállalatokat, hogy kihasználja-
nak minden lehetőséget a költségek csökkentésére. A tértől független működés 
látszatát erősíti a szeparált költségszemlélet. Így az alacsony munkaerőköltség 
okán a cégek egyre távolabbra költöztetik termelőegységeiket. A hatékony műkö-
dés érdekében növekszik a specializáció, a méretgazdaságosság elérésére kon-
centrálódás következik be. Mindezek a folyamatok növekvő szállítási igényekkel 
járnak, a fajlagos összköltségben növekvő a logisztikai költségek aránya. Fölme-
rül a kérdés, hogy meddig éri meg „elmenni” a koncentrálódásban, hol van az a 
határ, ameddig a csökkenő termelési egységköltségek kompenzálják a szállítási 
költségek növekedését? A választ összköltség szemléletben lehet megadni, amit a 
2. ábra szemléltet. 
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2. ábra: A termelés koncentrálásának gazdasági korlátai 

Forrás: saját szerkesztés. 

A térbeli terjeszkedés költséghatásainak vizsgálatához hozzátartozik a tér áthida-
lásához szükséges időveszteségek értékelése is. Az időbeli áldozatoknak rejtett 
költségei vannak, ami több részből áll. Az EU a GDP-je 1%-ára értékeli a csupán 
az utak zsúfoltságából adódó torlódások miatti időköltségeket.83 Közlekedési inf-
rastruktúra fejlesztések hatástanulmányaiban is figyelembe veszik az utakon töl-
tött várakozási időket, illetve a fejlesztések által kiváltott ilyen irányú megtakarí-
tásokat. 

HORIZONTÁLIS KONCEPCIÓK AZ EURÓPAI ÉS 
A MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIÁKBAN84 

Az áruk és szolgáltatások mozgási lehetősége, a helyváltoztatás hatékonysága 
kulcseleme a gazdaság versenyképességének, emellett a mobilitás alapvető embe-
ri jog is. Mind az áruszállítás, mind a személyközlekedés növekedést gerjesztő,
területi kiegyenlítődést segítő szerepe vitathatatlan, mindkét szektor szereplői
igénylik a fizikai elérhetőség további javítását. A közlekedésnek azonban a társa-
dalmi költségeivel is foglalkozni kell. 

—————— 
83 OECD, Eurostat kiadványok alapján. 
84 A horizontális koncepciók a közlekedési stratégiák olyan kérdéskörét tárgyalják, ame-

lyek minden alágazatot egyformán érintenek, mint a környezetvédelem, az energiahaté-
konyság, közlekedésbiztonság, intelligens alkalmazások stb. 
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A környezeti költségek mértékét uniós szinten a GDP 1,5–2,5%-ára becsülik, ezért 
kiemelt szerepet kap a fenntarthatóság követelménye. A fenntarthatóság egyaránt 
vonatkozik 

• a forgalmi torlódások csökkentésére, 
• a közlekedésbiztonság növelésére, 
• a káros környezeti hatások kezelésére. 

A fenntarthatóságnak feladata a gazdaság és társadalom mobilitási igényei kielé-
gítése mellett a környezeti, természeti értékek megőrzése, miközben a tényleges 
költségek alapján azokat az okozón próbálja meg érvényesíteni. 

A közlekedés környezeti hatásait lokális/regionális, valamint globális szinten 
vizsgálják.85 A helyi hatások között a levegőszennyezést, a zaj- és rezgésterhelést, 
valamint a környezet igénybevételét és befolyásolását veszik figyelembe. A glo-
bális hatások legfontosabbika az üvegházhatású gázok kibocsátása, ami a közle-
kedési energiahatékonysággal összefüggő kérdés. 

Uniós stratégiai dokumentumok 

Mind az Unió, mind Magyarország kialakított stratégiákat a közlekedés növeke-
désével járó negatív környezeti és egyéb káros hatások csökkentésére. Az Unió 
stratégiai dokumentumai között a legfontosabbak a következők: 

• TEN-T (Transzeurópai Közlekedési Hálózat) jelentés 2000. 
• White Paper („Fehér könyv”) 2001. 
• Freight Transport Logistics Action Plan (FTLAP) (Áruszállítási logisztikai 

cselekvési terv) 2007. 
• ITS Action Plan (Intelligens közlekedési rendszerek/szolgáltatások cselek-

vési terv) 2008. 

Az „Áruszállítási logisztikai cselekvési terv” (FTLAP) a 2001-es Fehér könyv 
fölülvizsgálata alapján született. Ebben hat rövid és középtávú intézkedés-csomag 
került meghatározásra, melyeknek makro- és mikrohatásaival egyaránt számol-
nak. A makrohatások között 0,04%-os éves átlagos GDP és beruházás növekedést 
terveznek 2020-ig az EU-27-eknél, míg a foglalkoztatottság 0,03%-os emelkedé-
sére számítanak. A mikrohatások pozitívumai pénzügyi és időbeli megtakarítások 
formájában jelentkeznek. Ezt mutatja be az 1. táblázat.

—————— 
85 Az Egységes közlekedésfejlesztési stratégia „Zöld könyve” alapján. 
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1. TÁBLÁZAT: AZ FTLAP MIKROHATÁSAI 

INTÉZKEDÉSEK BECSÜLT PÉNZÜGYI 
MEGTAKARÍTÁSOK 

BECSÜLT IDŐBELI 
MEGTAKARÍTÁSOK 

E-áruszállítás, ITS 8% 10% 
Fenntartható minőség és hatékonyság 10% 12% 
Szállítási láncok egyszerűsítése 4% 5% 
Közúti járművek méretei 
és egységrakományok 11% 9% 

Zöld áruszállítási folyosók – – 
Városi közlekedés 14% 14% 

Forrás: Lindenbach 2008. 

Magyarországi stratégiai dokumentumok 

A magyarországi közlekedésfejlesztési stratégiák megújítása szintén szükségessé 
vált a közúti közlekedés részarányának további növekedésével, miközben mind az 
export, mind az import, mind a Magyarországon áthaladó tranzitforgalom szintén 
tovább növekedett. A 3–5. ábrák ezeknek a forgalmaknak a jellemző közúti áram-
latait mutatják be. 

3. ábra: Páneurópai folyosók magyar szakaszainak 
jellemző áramlatai – Import 
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4. ábra: Páneurópai folyosók magyar szakaszainak 
jellemző áramlatai – Tranzit 

5. ábra: Páneurópai folyosók magyar szakaszainak 
jellemző áramlatai – Export 
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Az áruszállítás területén új célok kerültek kialakításra, és részben megvalósításra is: 

• a vasúti áruszállítás megnyitása a verseny előtt 
• a közúti közlekedés szociális feltételeinek javítása (AETR) 
• az útdíjról szóló új irányelv elfogadása 
• az intermodális szállítás ösztönzése. 

A legfontosabb magyarországi stratégiák a következők: 

• Magyar közlekedéspolitika 2003–2015 (GKM) 
• Magyar Információs Társadalom Stratégia (MITS) 2003. (IHM) 
• Egységes közlekedésfejlesztési stratégia 2007–2020 (GKM) 

– Zöld könyv 
– Fehér könyv. 

Az Egységes közlekedésfejlesztési stratégia Zöld könyve foglalkozik a horizontá-
lis tényezők általános céljaival, ezek megegyeznek az uniós stratégiai célokkal. 
Ezeken kívül külön foglalkozik az áruszállítás, személyközlekedés és infrastruk-
túrafejlesztés általános kérdéseivel. Az áruszállításban a környezeti és gazdasági 
fenntarthatóság, valamint a hatékonyság a legfőbb célok. A dokumentum részlete-
sebben az alábbiakat fogalmazza meg: 

• A környezetkímélő ágazatok részaránya tartósan az EU25 átlaga fölötti 
szinten maradjon (jelenleg kedvezőbb az alágazatok megoszlása, mint az 
EU-ban, lásd erről a 3. ábrát)

• Környezetkímélő szállítási módok infrastruktúrájának fejlesztése 
• Kombinált áruszállítás részarányának növelése 
• A komplex logisztikai szolgáltatásokat nyújtó központok kihasználtságának 

optimalizálása 
• Komodalitás (a különböző közlekedési módok önmagukban is versenyképe-

sek legyenek). 

A Fehér könyv foglalkozik a Zöld könyvben meghatározott célrendszer lebontá-
sával, és a megvalósítás feltételeivel. 
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6. ábra: A közlekedési módok szerinti áruszállítási munkamegosztás 
Magyarországon az elszállított árumennyiség szerint, 1997–2006 között 

7. ábra: A közlekedési módok szerinti áruszállítási munkamegosztás 
Magyarországon az árutonnakilométerben mért teljesítmény szerint, 

1997–2006 között 
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Nemzetközi projektek 

A közlekedés fejlesztésének kérdései és a megvalósítás részletei nemzetközi pro-
jekteknek is tárgya. Az Intelligens közlekedési rendszerek alkalmazása mindegyik 
stratégiának része, és az európai együttműködésnek kiemelt területe. A jelenleg is 
zajló Tempo projektek témaköreiben szintén megtalálhatók a horizontális felada-
tok az alábbiak mellett: 

• forgalmi menedzsment és forgalomszabályozás 
• utazási információs szolgáltatások 
• rendkívüli események (veszélyhelyzetek) kezelése 
• elektronikus útdíjgyűjtés 
• forgalomirányító központok. 

Az Easyway projektek célkitűzései szerint fokozni kell az együttműködést a har-
monizált, határon átnyúló forgalmi menedzsment és az információs szolgáltatások 
területén az alábbi célokkal: 

• Torlódások csökkentése 25%-kal 
• Közlekedésbiztonság növelése 25%-kal (hozzájárulva a kitűzött 50%-os ha-

lálozási aránycsökkentéshez) 
• CO2 kibocsátás csökkentése 10%-kal (2020-ig). 

ÖSSZEFOGLALÓ 

A tanulmányban a szállítási szükségletek növekedésének egyik aspektusát vizs-
gáltuk, és a globálisan működő cégek hatékonysági törekvéseinek következmé-
nyeiként azonosítottuk a folyamatosan emelkedő és változó logisztikai igényeket. 
A növekvő szállítások okozta környezeti hatásokra való fölkészülés hátterével 
foglalkoztunk a továbbiakban, sorra véve az uniós és a magyarországi közleke-
désfejlesztést meghatározó stratégiákat és azok céljait, kiemelten kezelve a kör-
nyezeti kérdésekkel foglalkozó horizontális koncepciókat. Végezetül a határon át-
nyúló projektek témáit és célkitűzésit ismertettük. 
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BESZTERI BÉLA86 

A „KÖRNYEZETI FELELŐSSÉG A JÖVŐÉRT”
CÍMŰ KONFERENCIA MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE,
ÉS A JÖVŐ FELADATAI 

Sikeres és eredményes konferencia munkáját végeztük el a mai nap folyamán. 
A környezeti téma az egyik legfontosabb ügy hazánk és az emberiség életében. 

A 21. századra kibontakozott és elmélyült globalizációs folyamat az élet minden 
területén új kihívások elé állítja az emberiséget. Jelentkezik ez az egyes térségek 
fejlődési egyenlőtlenségeiből fakadó új érdekellentétek éleződésében, a társadal-
makon belüli különbségek növekedésében, a munkahelyek bizonytalanná válásá-
ban és a gazdasági haszonszerzés és a fogyasztás túlhajtott jelenségeiből fakadó 
környezetszennyezésben, a jövő generációk életlehetőségeinek felelőtlen felélésé-
ben, illetve elpusztításában. 

Egyre többet hallunk erdőirtásokról, tengerszennyezésről, üvegházhatásról és a 
globális felmelegedésről, valamint a nem megfelelő hulladéktárolásról. Pedig a 
problémák mind megelőzhetők.

Léteznek alternatív energiaforrások: a szél- és a napenergia használata előrelépést 
jelenthetne. A túlzott széndioxid-kibocsátást is csökkenthetjük, ha a kerékpározást 
vagy a tömegközlekedést választjuk. A hulladéktárolás tekintetében is van válasz-
tási lehetőség: nálunk is terjedőben van a szelektív hulladékgyűjtés. 

A környezettudatos szemlélet formálása már több évtizede megkezdődött. 1970-ben 
tartották meg először Denis Hayes amerikai egyetemista kezdeményezésére a Föld 
napját (április 22.). Magyarország 1990 óta vesz részt a mozgalomban. Konferen-
ciánkat a Föld napja tiszteletére rendeztük. 

A környezetvédelem igen fontos területe a globális felmelegedési folyamat keze-
lése érdekében végzett klímakutatás. Nem könnyű feladat ez, hiszen súlyos érdek-
ellentétek vannak e területen is. 

—————— 
86 Dr. Beszteri Béla az MTA Jövőkutatási Bizottság tagja, az MTA VEAB Gazdaság-, 

Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottságának elnöke, a konferencia tudományos 
szervezője. 
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Az indonéz Bali szigeten 2007. december 14-én végetért nemzetközi klímacsú-
cson, csupán felhígított egyezmény született. A záródokumentum nyilvánvalóvá 
tette, hogy az eddigi gázkibocsátások hatása még csak a jövőben, 10-15 év múlva 
tetőzik. A célszámok mellett kardoskodó európaiak igencsak elégedetlenek a 
megállapodással. A kiotói egyezmény 5%-os szén-dioxid-szennyezettség csök-
kentése sem valósul meg. A környezetvédők koalíciójának szóvivője az USA 
magatartását bírálta leginkább, azt hangsúlyozva, hogy az Egyesült Államok úgy 
viselkedik, mint a repülőgép első osztályán utazók, akik szerint egy katasztrófa 
csak a turistaosztályon ülőket sújtja, őket nem. 

A magyarországi környezetvédelem előtt is egyre tornyosodó feladatok állnak. 
Nem elég a globális problémákat tudatosítani az emberekben, tenni is kell a meg-
oldásukért. A társadalom minden szintjén és helyén dolgozni kell a jövőért. 
Az élet minden területén értelmes cselekvésekre van szükség. Az emberiség jövő-
je szempontjából alapvető az új generációk gondolkodásának átalakítását és a 
gyermekbarát szemléletű társadalom megteremtése. Az Európai Unió tagállamai-
ban is fokozni szükséges a folyamatos együttműködést e területeken. Az unión 
belül is még sok az ellenérdekeltség, amit rendezni kell. (Pl. a Rába ausztriai 
szennyezésének ügye vagy a németországi hulladékszállítás Magyarországra stb.) 

A globális felmelegedés és az aszály hatására Magyarországon 2007-ben az élel-
miszerárak 12,3%-kal emelkedtek. Ha az idén is hasonló mértékű aszály lesz, 
ugyanilyen helyzet következhet be. Ez már az ország lakosságának jólétét is érin-
tő közvetlen negatív hatás. Ez már átvezet bennünket a vízellátás problematikájá-
hoz is az öntözés által. Így válik lehetővé, hogy minőségi, magas színvonalú bio-
gazdálkodást teremtsünk. 

Hogy a célszerű megoldás sikeres legyen, az érintettekkel széles körű, rendszeres 
konzultációkat ajánlatos folytatni, hogy bekövetkezhessen a felismerés, elkerül-
hetetlen a szemléletváltás. A tét óriási: emberek milliói életformáját, munkakörül-
ményeit, tevékenységi körét kell teljességgel átformálnunk. Ez a változtatás elke-
rülhetetlen, jellegét tekintve csak úgy hozhat eredményt, ha környezetkímélően 
megy végbe. 

A jövőt formálva, az ökológiai lábnyom méricskélése minden tevékenység alap-
eleme. Ha belátjuk, hogy a fenntarthatóság mindennél fontosabb követelmény: 
jóval több, mint az erőforrások megkímélése, a környezet megőrzése, hanem tár-
sadalmi-kulturális áthagyományozás is. Nyilvánvalóvá válik, hogy az élőmunka 
a legfenntarthatóbb tevékenység, minden társadalmi haszon és fejlődés alapja is. 
Ma már teljesen nyilvánvaló, hogy a gépesítés és a robotika nem teszi szükség-
telenné az embert, szó sincs róla, hogy a szabadidő eltöltése lenne az ember fő
problémája. Ma már látjuk, hogy az elegendő és szakszerű élőmunka hiánya teszi 
fejlődésképtelenné a társadalmat és fenntarthatatlanná a rendszert. 
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De ez sem elég. Általános termék- és technológiaváltás, magatartásbeli fordu-
lat nélkülözhetetlen társadalmi követelmény. Akik előbb értik meg az idők sza-
vát, behozhatatlan kompartatív előny birtokába kerülnek. A XXI. század új felté-
telei és követelményei viharos változásokat követelnek az egyes embertől és az 
egész társadalomtól egyaránt. Ennek felismerése és érvényesítése lehet a jövő
sikereinek forrása. 

Az UNESCO és az International Union of Geological Sciences (IUGS) 2008-at a
Föld Bolygó Nemzetközi Évének nyilvánította. A földtudományok művelői a vilá-
gon mindenütt készek arra, hogy a társadalomnak biztonságosabb, egészségesebb 
és gazdagabb környezetet biztosítsanak. 

E szervezetek és mozgalmak a környezetvédelmet a maguk komplexitásában vizs-
gálják. Alapfelfogásuk: egy-egy ország „jóléte” elsősorban azon mérhető, hogy 
milyen lakóinak egészségi állapota, várható élettartama, iskolázottsága, általános 
kulturális szintje, mennyire sikerült a társadalmi egyenlőtlenségeket (ezen belül 
a szegénységet) a szolidaritás elvére alapozva kezelni, beleértve ebbe a közös 
jövőért érzett sokoldalú felelősségtudatot is. 

De ebbe a jövőképbe tartozik igen nagy súllyal a természeti környezetért érzett 
felelősség is. 

Magyarországon a környezetvédelem még nem rendelkezik olyan érdekérvé-
nyesítési mechanizmusokkal, hogy komolyan számolni kelljen vele. A Nyuga-
ton követett normák hazai kikényszerítése elemi érdekünk. 

Ha van pártállástól független közös ügyünk, a tiszta levegő, az iható víz, a termé-
keny talaj, az egészséges erdők, a történeti örökség, a közösségi létre alkalmas 
települések megőrzése, ez mind kétségtelenül ilyen. 

Zéró toleranciát hirdetett a zöld tárca a zöld bűnözés ellen, s ennek eszköze-
ként megkezdődött az idei zöld kommandó akciósorozat. Az akciósorozat fő célja 
az illegális szemét- és hulladékgyűjtők felszámolása, beleértve az autóbontók és 
színesfém-begyűjtők ellenőrzése, illegális tevékenységük felszámolása, visszaszo-
rítása, valamint az ellenük való kemény és határozott fellépés. 

Az ENSZ milleniumi célkitűzése alapján 2015-ig meg kellene felezni azok számát, 
akiknek nem jut biztonságos ivóvíz, ám az ügy jelenleg nagyon rosszul áll. 

A víz az elsődleges közeg, amelyen keresztül az éghajlat befolyásolja a gazdasá-
got, a társadalmat és a környezetet, ezen hatások különösen erőteljesen a szegény 
közösségekben érvényesülnek. 
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A Kárpát-medencében, így Magyarországon az éghajlat mediterrán irányba tolódik. 
Ez azt jelenti, hogy a csapadék éves átlaga csökken. Télen a csapadék mennyisége 
több lesz, nyáron pedig lényegesen kevesebb. Növekszenek a szélsőségek. 

Növekszik az árvizek gyakorisága a Tisza völgyében. Növekszik az aszályok gya-
korisága és súlyossága is. Az aszály előfordulása a Duna-Tisza közén és az Alföl-
dön a jellemző. Összességében kevesebb lesz a csapadék, kevesebb víz jut a talaj-
ba, csökken a nedvesség tartalma. 

Valószínűsíthető a sekély tavak vízszintingadozása, alacsony a vízszintje, mint ez 
történt a Balatonnal 2000 és 2003 között. 

Mindez vízgazdálkodásunk, árvízvédelmünk kiemelt kezelését igényli. A teendő
világos: a sok hazánkba ömlő víz gyors elvezetése helyett azt meg kell őrizni és 
gondoskodni kell hasznosításukról. Világviszonylatban jó minőségű a hazai termő-
talaj. Értelmetlen és káros lenne a mennyiségi növénytermelésre, bioüzemanyag 
előállításra koncentrálni. Vegyszermentes, tiszta, zöld élelmiszer iránt Európa-
szerte egyre növekvő kereslet kielégítésére érdemes figyelni. Az európai fogyasz-
tó egyre inkább rájön, hogy számára a jóval kisebb környezetterheléssel előállított 
és jobb minőségű hazai termék megvásárlása a kívánatos. 

Nincs más választás, mint az, hogy megsokszorozzuk az öntözött területeket. Ez 
teszi csak lehetővé, hogy több százezer új munkahelyet létesítsünk. 


