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Hogyan osszuk el
a Közös Agrárpolitika tortáját?

VINCZE MÁRIA1

A tanulmány célja annak a kifejtése, hogy miképpen tudunk felkészülni
azokra az új kihívásokra, amelyek az Európai Unió 2014–2020 közötti Közös
Agrárpolitikája kapcsán merülnek fel. Mindenekelõtt azokra a sürgõs dönté-
sekre utalunk, amelyeket Romániának meg kell hoznia a 2014–2020-as idõ-
szak vidékfejlesztési programjának kidolgozása kapcsán, valamint a közvetlen
kifizetések rendszerének vonatkozásában. Felhívjuk a figyelmet azokra a felké-
szülési tevékenységekre, amelyek elsõsorban a Mezõgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Minisztériumra hárulnak, de hasonlóképpen a szakmai szervezetekre, az
önkormányzatokra és a gazdálkodókra is.

Kulcsszavak: az EU Közös Agrárpolitikája, vidékfejlesztés, 2014–2020-as
programozási idõszak, Románia.

JEL kódok: C81, G28, O13, Q18, R28.

Bevezetõ
Leonardo da Vincinek tulajdonítják azt a bölcs mondást, hogy a leg-

jobb gyakorlat egy jó elmélet. Nyilván ez az állítás is árnyaltabb kifejtést
igényelne, de most csak arra szeretnék utalni, hogy ha jó gyakorlati
eredményeket akarunk elérni, akkor az elméleti kereteket illetõen meg-
gondolt döntéseket kell hoznunk. Az európai uniós tagországoknak
ezekben a hónapokban kell véleményezniük a Közös Agrárpolitika
(KAP) javaslatokat és kidolgozniuk a vidékfejlesztési programjaikat, de
ehhez elõzetesen számos döntést kell meghozniuk; ezeknek a döntések-
nek a megalapozása az az elméleti keret, amely biztosíthatja a gyakorlati
sikereket a 2014–2020-as idõszakban.

Jelen tanulmányunk kiemelten az Európai Parlament és a Tanács
Rendelete a Közös Agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek
alapján a mezõgazdasági termelõk részére nyújtott közvetlen kifizetések-
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re vonatkozó szabályok megállapításáról (COM(2011) 625) javaslatra
összpontosít, amelyet 2011. október 12-én tett közzé az Európai Bizott-
ság, de utalunk a COM(2011) 627 vidékfejlesztési dokumentumra2 is.

Megjegyezzük, hogy az európai intézmények szintjén jelenleg zajlik
a KAP javaslatok részletes tárgyalása, ami nyilvánvalóan változtatásokat
eredményezhet, és a költségvetési vita is most folyik, tehát fennáll an-
nak a veszélye, hogy egyes fejtegetéseink már nem lesznek aktuálisak a
cikk megjelenésének idõpontjában. Tény, hogy most még elég képléke-
nyek a jövõbeli KAP rendszer szabályzatának javaslatai, a véglegesíté-
sekre a 2013-as év folyamán kerül sor, tehát elvileg még volna esély az
események, a döntések befolyásolására, valamint a felkészülésre, a le-
hetõségek felmérésére és kihasználására is (Vincze 2012a,b).

A 2014–2020-as idõszak Közös Agrárpolitikájára vonatkozó
javaslatok fõbb elemei
Általános és sajátos célkitûzések
Az Európa 2020 stratégiával (EB 2011c) összhangban álló intelli-

gens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó erõforrás-hatékonyság
érdekében a KAP általános célkitûzései (EB 2010) a fenntartható élelmi-
szer-termelés, a természeti erõforrásokkal való fenntartható gazdálko-
dás és az éghajlatváltozás elleni fellépés, valamint a kiegyensúlyozott
területi fejlõdésnek az elérése.

A konkrét célkitûzések a következõk: 1. környezeti közjavak elõállí-
tása, 2. a termelési nehézségek ellensúlyozása a hátrányos természeti
adottságú területeken, 3. az éghajlatváltozás mérséklését és az alkalmaz-
kodást elõsegítõ intézkedések, 4. az uniós KAP költségvetés kezelése
színvonalas pénzügyi irányításnak megfelelõen, 5. a mezõgazdasági
ágazat versenyképességének fokozása és az élelmiszer-ellátási lánc ér-
téktermelésébõl való részesedésének a növelése, 6. hozzájárulás a gaz-
daságok jövedelméhez és a jövedelemingadozás mérséklése, 7. a
környezetbarát növekedés ösztönzése innováció révén, 8. a vidéki fog-

2 Az Európai Parlament és a Tanács Rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidék-
fejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról (javaslat).
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lalkoztatás támogatása és a vidéki területek társadalmi szerkezetének
fenntartása, 9. a vidéki gazdaság helyzetének javítása és a diverzifikáció
elõmozdítása, 10. a gazdálkodási rendszerekben a szerkezeti diverzitás
lehetõvé tétele.

Mire számíthatunk?
A megjelent javaslatoknak vannak olyan elemei, amelyek nagy va-

lószínûséggel nem fognak változni a jelenlegi és az esetleg 2013 elejéig
elhúzódó tagországi tárgyalások során. Ezek közé sorolom, a teljesség
igénye nélkül, az alábbiakat:

• a két pillér (1. a közvetlen kifizetések és piaci intézkedések, 2. a
vidékfejlesztési támogatások) megmaradását és szorosabb összekapcso-
lását,

• a „zöld“ elem (környezetvédelmi követelmények, éghajlatváltozás
elleni fellépés) kötelezõ jellegének erõsítését a nagytermelõk esetében,

• a tudásalapú gazdaság fejlesztésére, az innováció kibontakoztatá-
sára irányuló intézkedések támogatásának növekvõ fontosságát,

• a gazdálkodók együttmûködésének fokozására irányuló intézke-
dések szerepének növekedését. A rendelet nagymértékben megerõsíti és
kiterjeszti a jelenleg hatályban lévõ együttmûködési intézkedést, támo-
gatást biztosítva ezáltal a potenciális kedvezményezettek széles körében
számos különbözõ (gazdasági, környezetvédelmi és szociális) területen
folytatott együttmûködéshez. A javaslat szerint az együttmûködési in-
tézkedés ezentúl kifejezetten kiterjedne a kísérleti projektekre és a regi-
onális és nemzeti határokon átnyúló együttmûködésre is;

• a vidékfejlesztési támogatások nemzeti társfinanszírozási mér-
tékének fokozását egyes támogatási formáknál,

• a kockázatok és a válsághelyzetek kezelésére irányuló eszközök
alkalmazását,

• a szigorúbb monitoring és értékelési rendszer bevezetését és en-
nek érdekében közös mutatójegyzék kapcsolását a szakpolitikai prioritá-
sokhoz.

Meggyõzõdésem, hogy minimális az esélye annak, hogy a KAP
költségvetési keretei a 2013-as elõirányzatokhoz képest bõvülnének, in-
kább ennek csökkenése prognosztizálható. Az eurózóna válsághelyzeté-
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nek esetleges elmélyülése kedvezõtlenül hathat a KAP költségvetésére,
míg a kilábalás beindulása kedvezhet. Másrészt logikus feltételezés,
hogy a jelenlegi kritikus agrár-világpiaci helyzet, amelyet jórészt a szá-
razság okozott, de az input (fõleg energia) árak növekedése is befolyásol,
elbizonytalaníthatja azokat a nettó befizetõ tagországokat, amelyek ed-
dig az agrárköltségvetés csökkentésének szükségessége mellett érveltek.

Mekkora európai uniós támogatásból fog gazdálkodni a KAP?
A Közös Agrárpolitika elsõ pillére tartalmazza az uniós mezõgazda-

sági termelõknek éves szinten alapvetõ jövedelemtámogatást biztosító
közvetlen kifizetéseket és piaci intézkedéseket, valamint a konkrét piaci
zavarok esetén nyújtandó támogatást, a második pillér pedig a vidékfej-
lesztésre fordítható támogatásokat, amelynek esetében a tagállamok kö-
zös keretrendszer alapján többéves programokat dolgoznak ki és
társfinanszíroznak.

A nem végleges költségvetési terv szerinti (EB 2011c) KAP forráso-
kat EU szinten az 1. ábra jelzi.

Forrás: EB 2011b

1. ábra. A 2014–2020-as tervezett KAP költségvetés

Valójában a 2014–2020-as idõszakban uniós szinten a KAP rendel-
kezésére összesen 435,6 milliárd euró áll, mivel az I. és II. pillérhez
tartozó forrásokat 17,1 milliárd euró egészíti ki (ebbõl 5,1 milliárd euró

Vincze Mária
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kutatásra és innovációra, 2,5 milliárd az élelmiszer-biztonságra és 2,8
milliárd euró a leginkább rászoruló személyek élelmiszer-támogatására
irányul). Ezenfelül pedig 3,9 milliárd euró található a mezõgazdasági
ágazatot érintõ válságokra képzett új tartalékban és legfeljebb 2,8 milli-
árd euró az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapban.

Az Európai Bizottság igazságosabb, egyszerûbb és célzottabb terme-
lõi jövedelemtámogatást szorgalmaz annak érdekében, hogy az unió
mezõgazdaságában rejlõ lehetõségeket jobban ki lehessen használni.

Az elsõ pillér felosztásának szabályai
Az elsõ pillért illetõen a közvetlen kifizetések szintjén a következõ

intézkedéseket eszközölné az EB (2011a):
• Alapszintû jövedelemtámogatásban csak az aktív termelõk része-

sülhetnének. Ennek számít az a természetes vagy jogi személy, aki, illet-
ve amely esetében a következõ feltételek valamelyike fennáll: a) az elõzõ
évben az összes nem mezõgazdasági tevékenységbõl származó bevételé-
nek legalább 5 százalékával egyenlõ közvetlen támogatásban részesült,
vagy b) mezõgazdasági területein a tagállam által meghatározott alapte-
vékenységeket elvégzi. Az elsõ feltétel csak az 5000 eurót meghaladó
közvetlen támogatásra jogosult gazdaságokra vonatkozik.

• A közvetlen kifizetések 30 százalékát kötelezõ módon a természe-
ti erõforrások optimális hasznosítását szolgáló eljárásokra kell fordítani.
Ez hozzájárulhatna a mezõgazdaság ökológiai fenntarthatóságához, il-
letve a termelõi erõfeszítések jutalmazásához. Az EB ökológiailag célra-
vezetõ eljárásokat ösztönözne, mint amilyen például a
növénytermesztés diverzifikálása (minimum 3 különbözõ növény), az
állandó legelõk fenntartása, illetve az ökológiai tartalékok (az alaptámo-
gatásra jogosult terület 7%-a) és a tájak megóvása.

• Fiatal, 40 évesnél nem idõsebb gazdálkodók támogatására a köz-
vetlen támogatási forrásaik legfeljebb 2 százalékát használhatnák föl. Ez
kötelezõen az alaptámogatást egészítené ki, mértéke legfeljebb a támo-
gatási jogosultságok hektárra vetített átlagának 25%-a lehetne, és gaz-
dálkodóként maximálisan 25 hektárra igényelhetõ.

• Támogatás nyújtható a kedvezõtlen természeti adottságú terü-
leteken gazdálkodók számára, ami kiegészítené a második pillérbõl fi-

Hogyan osszuk el a Közös Agrárpolitika tortáját?
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zethetõ szubvenciót. Ez az elsõ pilléres forrás legfeljebb 5%-a lehetne.
• Az elsõ pilléres forrásból termeléshez kötött támogatás nyújtható

a források 10 százalékáig. Ezt tulajdonképpen a mai nemzeti kiegészítõ
támogatások helyettesítésére lehet felhasználni 2016 után.

• A kis gazdaságoknak egy egyszerûsített kifizetési rendszert java-
solt az Európai Unió: üzemenként és évente 500–1000 eurós átalány-ki-
fizetést vezetnének be, tagállamtól és az átlag támogatások mértékétõl
függõen. Ez a fix összeg változatlan maradna, amíg a kisgazda aktív,
vagy amíg kistermelõ marad. E célra az elsõ pilléres források legfeljebb
10%-át lehetne felhasználni.

• A mezõgazdasággal felhagyó kistermelõket arra ösztönöznék,
hogy területeiket olyan mezõgazdasági üzemekre ruházzák át, amelyek
gazdaságaik szerkezet-átalakítását tervezik. Ebben az esetben a kisgaz-
da-támogatás 120%-át kapnák meghatározott ideig.

• A kifizetések fokozatos csökkentése és maximalizálása: a kifizeté-
sek degresszív módon, 150–200 ezer euró éves közvetlen támogatási
összeg fölött 20%-kal, 200–250 ezer euró között 40%-kal, 250–300 ezer
euró között 70%-kal csökkennének, felsõ határuk pedig 300 ezer euró
lenne. A támogatásoknál figyelembe vennék a munkahelyek számát, il-
letve a bérköltségek nagyságát is. A moduláció nem vonatkozna a zöld
komponensre.

• 1 hektárnál kisebb jogosult területre nem jár támogatás (a tagálla-
mok módosíthatják ezt a határt az egyedi adottságokra való tekintettel).

A vidékfejlesztési támogatások általános elõirányzatai
„A vidékfejlesztési politika hosszútávú stratégiai célkitûzései kö-

zött a jövõben is szerepelni fog a mezõgazdaság versenyképességéhez, a
természeti erõforrásokkal való fenntartható gazdálkodáshoz, az éghaj-
latváltozás elleni fellépéshez és a vidéki térségek kiegyensúlyozott terü-
letfejlesztéséhez való hozzájárulás.” (EB 2011b)

Az Európa 2020 stratégiával összhangban a 2014–2020-as
idõszakban nyújtandó vidékfejlesztési támogatás átfogó célkitûzései a
következõ uniós szintû prioritásokban jutnak részletesebben is kifeje-
zésre:

• a tudásátadás és az innováció elõmozdítása a mezõgazdaságban,
az erdészetben és a vidéki térségekben;

Vincze Mária
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• a versenyképesség fokozása a mezõgazdasági termelés valameny-
nyi típusa esetében és a mezõgazdasági üzemek életképességének javí-
tása;

• az élelmiszerlánc szervezésének és a kockázatkezelésnek a
mezõgazdaság terén történõ elõmozdítása;

• a mezõgazdaságtól és az erdészettõl függõ ökoszisztémák állapotá-
nak helyreállítása, megõrzése és javítása;

• az erõforrás-hatékonyság ösztönzése, valamint az alacsony szén-
dioxid kibocsátású és az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodni képes
gazdaságok irányába történõ elmozdulás támogatása a mezõgazdasági,
az élelmiszeripari és az erdészeti ágazatban;

• a társadalmi befogadás elõmozdítása, a szegénység csökkentése és
a gazdasági fejlõdés támogatása a vidéki térségekben.

A vidékfejlesztési programoknak ezekre a prioritásokra kell épülni-
ük, és fontos elvárás a célmutatóknak az egyes prioritások vonatkozásá-
ban történõ meghatározása is.

Az új vidékfejlesztési program lehetõséget teremt magasabb
támogatási intenzitású alprogramok végrehajtására is, például a fiatal
mezõgazdasági termelõk, a kistermelõk, a hegyvidéki területek, a rövid
ellátási láncok tekintetében.

Milyen döntések meghozatala hárul a román kormányra
a közeljövõben?
Az Európai Bizottság 2011 októberében közzétett javaslatai (EB,

2011a, b és mások), amelyek a 2014–2020-as idõszak Közös Agrárpoliti-
káját hivatottak szabályozni, számos döntési kényszert jeleznek, ame-
lyek megalapozásához próbálunk hozzájárulni a következõkben.
Elõzetesen az olvasók elnézését kérjük, ha nehezen követhetõnek tûnne
a szöveg, de egy szûkösen behatárolt cikk terjedelmi korlátai mellett
részletes magyarázatokra nem tudunk kitérni, csak ajánlani tudjuk a do-
kumentumok elolvasását,3 és arra vállalkozhatunk, hogy további tanul-
mányokban részletezzük a témát.

3 Ezek a dokumentumok letölthetõk a www.madr.ro weboldalról.

Hogyan osszuk el a Közös Agrárpolitika tortáját?
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A világos, egyértelmû fogalom-meghatározások szükségessége
Számos olyan fogalom szerepel az EB Közös Agrárpolitikájára vonatko-

zó javaslatok között, amelyek tartalmi meghatározásáról minden tag ország
maga dönt. A cikk terjedelme nem teszi lehetõvé ezek átfogó ismertetését,
elemzését, így csak illusztrálásképpen tudunk utalni néhányra.

Hogyan határozza meg Románia a vidék fogalmát?
Alapvetõen fontos eldönteni, hogy miképpen definiálja Románia a

vidék fogalmát. Az Európai Unióban nincs minden tagállamra azonos
vidékfogalom-meghatározás. Az OECD legújabb módszertana is (melyet
az Eurostat 2010-ben átvett), akárcsak a régi, a népsûrûség alapján defi-
niálja a települést.4

Románia esetében jelenleg a saját önkormányzattal rendelkezõ köz-
ségek összessége alkotja a vidéket, de egyre inkább tudatosodik a
döntéshozókban, hogy a sok, falusias kisváros (Románia 320 városa kö-
zül 119 kevesebb, mint 10 000 lakosú) szempontjából kedvezõbb volna
az OECD-meghatározás elfogadása (Vincze et al., 2012).

Az Országos Statisztikai Hivatal adatai szerint az ország lakosságá-
nak 45%-a él vidéki településen, míg az új Eurostat adatok szerint több
mint 90% él döntõen vidéki vagy köztes régiókban, tehát az új vidék-
meghatározás új statisztikai adatok kiszámítását igényelné.

Feltételezzük, hogy a 2014–2020-as programozási idõszakra marad
a régi vidék-meghatározás, mert nincs idõ és kapacitás az új statisztikai
adatbázis elõállítására, márpedig a román vidékfejlesztési program elké-
szítése sürgõs feladat. Tény, hogy az EB a vidékfejlesztési támogatások
tagországonkénti leosztását illetõ számításait az OECD meghatározása
szerint végzi, ami Románia számára kedvezõ.

Mit értünk kisgazdaság alatt?
Jelentõs új elem az EB (2011 a,b) javaslatokban a kisgazdaság fogal-

ma. Ehhez a fogalomhoz bizonyos támogatási szint kapcsolódik, és a vi-
dékfejlesztési beruházási támogatási elõírások is sajátosak erre a
csoportra nézve, tehát elég nagy a tétje annak, hogy Románia miképpen

4 Eurostat regional yearbook 2010, 249.
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határolja be ezt a gazdaság-típust. Adminisztratív szempontból a legegy-
szerûbb mód a gazdaság területi mérete alapján meghatározni a kisgaz-
daság fogalmát, de az állatállomány nagysága és a termékstruktúra

különbözõsége miatt a gazdasági mérték (EUME5) eltérõ ugyanazon hek-
tárban kifejezett birtoknagyság esetén, és ettõl nem lehet eltekinteni a
gazdaság összteljesítményének értékelésekor sem.

A romániai Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózat6 2012. június 6–7-én
Székelyudvarhelyen tartott tanácskozásán a fõ téma a kisgazdaságok be-
határolása volt. A javaslat az volt, hogy a jelenlegi félig-önellátó, a 141-
es támogatási intézkedésre jogosult gazdaságok körét, amelyekre a 2-8
EUME méretnagyság-határok a jellemzõk, terjesszék ki az 1-40 EUME
értékhatárok köztire, de végül a 2-40 EUME határokat javasolták. Újab-
ban elhangzott olyan javaslat is, hogy ne legyen alsó határ, a felsõ meg
10 EUME legyen.

Ezzel kapcsolatosan nézzünk meg néhány számadatot. Mivel a
2010-es Általános Mezõgazdasági Összeírás végleges adatai még nem is-
mertek, így csak a 2007-es romániai birtokstruktúra mintavételi adataira
alapozhatunk, amelyeknek a feldolgozását az Eurostat közölte.7 Ebbõl a
dokumentumból a következõket tudhatjuk meg:

•  Románia 3 931 430 mezõgazdasági egységébõl 3 694 480 gazdaság
(azaz az összes gazdaság 94%-a) kevesebb, mint 2 EUME-t valósít meg, a
2-40 EUME-t elérõ gazdaságok száma összesen 232 260 (azaz 5,9%).

•  A 13 753 060 hektár mezõgazdasági területbõl 6 735 160 hektáron
(a mezõgazdasági összterület 49%-án) kevesebb, mint 2 EUME-t érnek
el, a 2-40 EUME-t elérõ gazdaságok összesen 3 362 300 hektáron gazdál-
kodnak (24,4%).

5 EUME – Európai Méret Egység (ESU – European Standard Unit); egy EUME
egyenértékû 1200 euró évi normalizált standard fedezeti hozzájárulás összeggel
(SFH: a termelési érték és a változó költségek különbsége). A 141-es vidékfejlesztési
intézkedés mellékletében termékenként megtalálhatók az EUME normalizált koef-
ficiensek. A termelési struktúra ismeretében gazdaságonként becsülhetõ az EUME
normalizált értéke.

6 www.rndr.ro
7 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nut/print.do2print-true
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•  A 2 EUME jövedelemértéket el nem érõ gazdaságok átlagos nagy-
sága 1,82 ha, 2-4 EUME esetén 7,1 ha, 4-8 EUME értékhez 14,42 ha átla-
gos terület tartozik, 8-16 EUME esetén 42,52 ha, míg a 16–40 EUME
jövedelemnagyságú gazdaságok átlagos területe 153,15 ha. A fenti meg-
határozás szerint tehát a kisgazdaság átlagos területe 1,82–153,15 ha kö-
zött váltakozhatna.

Ezek az adatok jól mutatják lemaradásunkat a hozzáadott-érték
teremtés vonatkozásában, tehát fontos volna a szerkezetátalakítás ösz-
tönzése, a gazdaságok korszerûsítése, életképességük javítása, a termé-
szeti és humán erõforrások hatékonyabb kihasználása.

A kisgazdaságok lehatárolásának problémája azért is fontos kérdés,
mert a vidékfejlesztési intézkedések keretében a „beruházások tárgyi
eszközökbe” támogatás megpályázása, amely javítja a mezõgazdasági
üzem összteljesítményét, csak bizonyos üzemméret-küszöbérték alatt
lehetséges, ami ugyancsak döntési probléma. Idézünk az EB (2011b) do-
kumentumból: „A mezõgazdasági üzemek szerkezetének átalakítását
célzó beruházások esetében kizárólag azok a mezõgazdasági üzemek tá-
mogathatók, amelyek mérete nem haladja meg a tagállamok által a prog-
ramban meghatározandó, a valamennyi mezõgazdasági termelési típus
versenyképességének fokozására és a mezõgazdasági üzemek életképes-
ségének javítására vonatkozó uniós vidékfejlesztési prioritás tekinteté-
ben elvégzett, SWOT-analízisen alapuló küszöbértéket.”

A román mezõgazdaság jövõbeli fejlõdésének egyik kulcskérdése a
középbirtokok térnyerése, a 10 hektárnál nagyobb családi gazdaságok
kialakulásának ösztönzése, amit nagymértékben befolyásolhat a kisgaz-
daság fogalom meghatározása. Véleményem szerint a kisgazdaság alsó
határát legkevesebb 2-3 ha szinten kellene megállapítani, nem racioná-
lis ennél kisebb területû birtokot kisgazdaságnak nyilvánítani a román
mezõgazdaság jövõbeli fejlesztése nézõpontjából.

Kiket tekinthetünk fiatal gazdálkodóknak?
Az EB 2011a dokumentuma értelmében „a fiatal mezõgazdasági ter-

melõk számára a mezõgazdasági ágazatban új gazdasági tevékenységek
létrehozása és kialakítása pénzügyi kihívást jelent, amelyet a közvetlen
kifizetések elosztása és célirányosabbá tétele során indokolt figyelembe

Vincze Mária



13

venni. Az említett vállalkozói kezdeményezések alapvetõ fontosságúak
az unió mezõgazdasági ágazatának versenyképessége szempontjából, és
ezért a mezõgazdasági tevékenységüket megkezdõ fiatal mezõgazdasági
termelõk részére jövedelemtámogatási rendszert kell létrehozni tevé-
kenységük megkezdésének és a mezõgazdasági üzemük azt követõ
strukturális kiigazításának a megkönnyítése érdekében. A tagállamok
számára célszerû lehetõvé tenni, hogy a közvetlen kifizetésekre vonat-
kozó nemzeti felsõ határuk egy részét a fiatal mezõgazdasági termelõk-
nek az alaptámogatáson felül nyújtott, területalapú éves kifizetésre
fordítsák. Helyénvaló rendelkezni arról, hogy e támogatást legfeljebb
ötéves idõtartamra lehessen nyújtani, hogy kizárólag a vállalkozás élet-
ciklusának kezdeti szakaszára vonatkozzon, és ne válhasson mûködési
támogatássá.”

A meghatározás szerint „fiatal mezõgazdasági termelõnek” tekint-
hetõ az a) olyan természetes személy, aki mezõgazdasági üzem vezetõje-
ként elõször kezd gazdálkodni, vagy aki az alaptámogatási rendszer
keretében a kérelem elsõ benyújtását megelõzõ öt évben már gazdálko-
dott, és b) aki a kérelem benyújtásának idõpontjában nem töltötte be a
40. életévét.

A támogatás mezõgazdasági termelõként legfeljebb öt éves idõtar-
tamra nyújtható. Ebbõl az idõtartamból le kell vonni a tevékenység meg-
kezdése és az elsõ kérelembenyújtás között eltelt évek számát.

A tagállamok a megállapított éves nemzeti felsõ határ egy bizonyos
százalékát, amely nem haladhatja meg a 2%-ot, fordíthatják a fiatal ter-
melõk támogatására, és errõl 2013. augusztus 1-jéig értesítik a Bizottsá-
got. Van lehetõség a becsült százalékérték felülvizsgálatára is.

Érdemes lenne jobban odafigyelni az alábbi cikkelyekre: „A
kedvezményezettek jogainak védelme és hátrányos megkülönbözteté-
sük elkerülése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy jo-
gi aktusokat fogadjon el azon feltételek – többek között a korhatárnak a
jogi személyben közremûködõ egy vagy több természetes személyre tör-
ténõ alkalmazása – meghatározása céljából, amelyek teljesülése esetén
egy jogi személy jogosultnak tekinthetõ arra, hogy a fiatal mezõgazdasá-
gi termelõknek szóló támogatásban részesüljön.” Továbbá: „A tagálla-
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mok éves támogatást nyújtanak az alaptámogatási rendszer szerinti tá-
mogatásra jogosult fiatal mezõgazdasági termelõknek.” Itt már felvetõ-
dik a kérdés, hogy a kiegészítõ támogatást a kisgazdaság fiatal vezetõje
is megkaphatja-e, vagy arra csakis a zöld komponenst is felvállaló gaz-
dálkodó jogosult?

Melyek Románia lehetõségei az 1. pillér leosztása terén?
Mekkora elsõ pilléres támogatásra számíthat Románia?
Elõszöris azt vizsgáljuk meg, hogy Románia vonatkozásában mit

osztunk le az elsõ pillérbõl és kik között. Ahhoz, hogy erre a kérdésre
válaszolhassunk, utalnunk kell a javaslatok (EB 2011a,b) néhány cikke-
lyére, elsõsorban az elosztható összeg nagyságára, valamint az elosztási
szabályokra. Az EB dokumentumok konkrét számokat a 2014–2020-as
idõszakra egyelõre csak az elsõ pillér (közvetlen kifizetések, piaci intéz-
kedések) vonatkozásában közöltek, míg a vidékfejlesztési támogatások
vonatkozásában csak arra van utalás, hogy azok értéke a 2007–2013-as
idõszakhoz viszonyítva 90%–110% között változhat a tagországok szint-
jén, tehát Románia legalább 8 milliárd euró vidékfejlesztési támogatásra
számíthat.

Az a tény, hogy a pillanatnyilag ismert támogatási értékek marad-
nak-e vagy csökkennek, nem befolyásolja mondanivalónk lényegét, bár
nyilván a gazdálkodók jövedelem-kiegészítésének mértékét vagy a vi-
dékfejlesztési támogatási keretösszegeket igen.

Az 1. táblázat összegezi mindazt, amit jelenleg tudunk a javaslatból
Románia elsõ pilléres KAP támogatási éves szintjére vonatkozóan.

A közvetlen kifizetésekre és piaci intézkedésekre javasolt nemzeti
plafon a 2014–2020 közötti idõszakban 60%-kal nagyobb az elõzõ idõ-
szakénál, ami természetes, mert Románia 2016-ban eléri a teljes 100%-
os közvetlen támogatási szintet, ami 2007-ben csak 25% volt.

Mire jut uniós támogatás az elsõ pillérbõl?
A javaslatokban olyan sarokszámok szerepelnek, amelyek lehetõvé

teszik egyszerû számítások elvégzését, és amelyek jól behatárolják a dön-
téshozók mozgásterét. Ilyenek az elsõ pillér felosztásának szabályairól
szóló fejezetben már jelzett arányok, amelyek felsõ határát jelöli az EB do-
kumentuma. Ezekkel a felsõ határokkal számolunk a következõkben, va-
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lamint a megadott referencia- területet vesszük alapul (9 720 864 ha),
ami 11,5%-kal több, mint az elõzõ programozási idõszakban volt. To-
vábbi sarokszámok, amelyek betartását megköveteli az EB:

• az EB számításai szerint 2017-tõl 140 euro/ha alaptámogatásra és
60 euró/ha zöld támogatásra számíthatnak a romániai aktív termelõk, il-
letve a kisgazdaságok 500–1000 eurós évi támogatásra számíthatnak
gazdaságonként,

• a 100 eurónál kisebb összegû támogatás nem fizethetõ ki, mert en-
nek túl magas lenne az adminisztratív költsége.

Mivel 2017-tõl az évi plafon eléri a maximális értéket, ami 2020-ig ál-
landó marad, számoljunk ezzel az értékkel, azaz 1 939 357 ezer euró évi
elsõ pilléres összeggel. Mindenekelõtt ennek az eloszlását vizsgáljuk:

Nemzeti plafon
(ezer euró)

Közvetlen támogatás
hektáronként (euró/ha)
Kiegészítõ nemzeti

támogatás* (ezer euró)

2014

1 472 005

151

330 971

2015

1 692 450

174

156 618

2016

1 895 075

195

-

2017

1 939 357

200

-

2018

1 939 357

200

-

2019

1 939 357

200

-

2020

1 939 357

200

-

Nemzeti plafon
(ezer euró)

Közvetlen támogatás
hektáronként (euró/ha)
Kiegészítõ nemzeti

támogatás* (ezer euró)

1. táblázat. Az EB által meghatározott 1. pilléres nemzeti plafon
értéke Románia esetében

*Alaptámogatás és zöld komponens összesen
Forrás: EB (2011a)
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• a zöld komponens kötelezõen 30% (581 807 ezer euró), így az alaptá-
mogatás az elsõ pilléres forrásoknak maximum 70%-a (1 357 549,9 ezer
euró) lehetne, azaz a teljes referencia területre 140 euró fizethetõ hektá-
ronként;

• a fiatal gazdálkodók támogatása maximálisan 2% (38 787,14 ezer
euró), tehát a nemzeti plafon értéknek 68%-a maradna az alaptámoga-
tásra (1 318 762,8 ezer euró ), ami már csak 135,66 euró/ha alaptámoga-
tást tesz lehetõvé;

• a kisgazdaságok egyszerûsített támogatására maximum 10%
fordítható (193 935,7 ezer euró), tehát 58% (1 124 827,1 ezer euró), va-
gyis átlagosan 115,7 euró/ha maradna alaptámogatásra;

• 2016-tól megszûnik a kiegészítõ nemzeti közvetlen támogatás
nyújtásának lehetõsége, tehát indokolt lehet a termeléshez kötött támo-
gatások fenntartása. Ha 10% termeléshez kötött támogatásra fordítható
(193 935,7 ezer euró), akkor alaptámogatásra 48% marad (930 891,36 ezer
euró), azaz csak 95,76 euró/ha jutna a hektáronkénti alaptámogatásokra,
ami már kevesebb, mint a minimális 100 euró/ha;

• ha 5%-ot a kedvezõtlen természeti adottságú területek támogatá-
sára költünk (96 967,85 ezer euró), akkor 43% jut alaptámogatásra
(833 923,51 ezer euró), azaz 85,8 euró/ha;

• a tagállamoknak az alaptámogatás legfeljebb 3%-át nemzeti tarta-
lékként kell elkülöníteniük (1745,42 ezer euró), így a nemzeti plafon ér-
tékének mindössze 40%-a maradna a területalapú alaptámogatás
kifizetésére.

A román kormánynak, elsõsorban a Mezõgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Minisztérium illetékeseinek dönteniük kell, hogy miként osszák el
az elsõ pilléres „tortát” az érdekeltek között (fiatal gazdálkodók, kisgaz-
daságok, kedvezõtlen körülmények között gazdálkodók), illetve mennyi
legyen a termeléshez kötött támogatás. Nyilván ajánlatos lenne számítá-
sokkal megalapozni a döntést, de egyelõre csak az látható, hogy minden
csoport részérõl folyik a lobbizás, a megfelelõ érdekvédelmi szövetségek
kitartóan követelik, hogy az EB (2011a) dokumentumban jelölt maximá-
lis határt biztosítsák számukra. Szaktanulmányban (Giurcã et al. 2012)
is olvasható, hogy javasolják a kisgazdaságok támogatásának arányát
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15%-ra növelni, de hasonlóképpen a fiatal gazdálkodók támogatását és a
termeléshez kötött támogatások arányát is növelnék. Végezzünk néhány
egyszerû számítást, hogy mire is van valós lehetõség, hisz a torta mérete
nem növelhetõ, csak a szeletek nagysága lehet egyeseknek nagyobb és
másoknak kisebb.

A referencia-terület nagyságának (9,72 millió hektár), valamint a je-
lenlegi birtokstruktúra adatainak ismerete alapján kiszámíthatjuk, hogy
mekkora az az összeg, ami feltétlenül szükséges az alaptámogatások ki-
fizetésére (Vincze et al. 2012):

2. táblázat. A mezõgazdasági gazdaságok száma és területe
nagyság szerinti csoportosításban

Forrás: Általános Mezõgazdasági Összeírás, 2010, elõzetes adatok

Tételezzük fel elõször, hogy a kisgazdaságok egyszerûsített támogatá-
sát az 1–3 hektáros gazdaságok igénylik, azaz 650 gazdaság, amelyek 1198
ezer hektáron gazdálkodnak. A referencia területbõl (9720 ezer ha) kivon-
va a kisgazdaságok területét, megkapjuk a 8522 ezer hektárt, amire elvileg
alaptámogatás (140 euró/ha) és zöld támogatás (60 euró/ha) igényelhetõ, és
tételezzük fel, hogy a nagyobb gazdaságok igényelni is fogják a támogatást.

Gazdaságok
nagyság
szerinti
csoportjai

(ha)

< 1
1-3
3-10

10-100
100-1000
> 1000
Összesen

Gazdaságok
száma

(ezer db.)

2740
650
394
60
11

0,858
3856

Gazdaságok
számának
eloszlása
nagyság
csoportok
szerint (%)

71,06
16,86
10,22
1,56
0,29
0,02
100,00

Mezõgazda-
sági terület
(ezer ha)

5073
1198
1910
1494
3275
1744,7
14694,7

Mezõgazda-
sági terület
eloszlása
nagyság
csoportok
szerint (%)

34,52
8,15
13,00
10,17
22,29
11,87
100,00
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A 8 522 000 ha * 60 euró/ha = 511 320 000 euróra megvan a fedezet
a 30%-os zöld támogatásból (581 807 ezer euró), de nézzük, mi a helyzet
az alaptámogatással, amelynek értéke 8 522 000 ha * 140 euró/ha =
1 193 080 000 euró kellene, hogy legyen 2017-tõl.

Ha összevetjük ezt az értéket a fenti számításokkal, akkor egyértel-
mû, hogy 1 357 549,9 - 1 193 080 = 164 469,9 ezer euró jut összesen a
kisgazdaságok, a fiatal gazdálkodók támogatására, a termeléshez kötött
támogatásokra, valamint a kedvezõtlen adottságú területek támogatásá-
ra, és nem a maximális arányokkal számolt 193 935,7 + 38 787,14 +
193 935,7 + 96 967,85 = 523 626,39 ezer euró.

Ily módon a döntéshozók nem választhatják minden csoport (kis-
gazdaságok, fiatal gazdálkodók, termeléshez kötött támogatások, kedve-
zõtlen adottságú területek támogatása) esetében a dokumentumban
megjelölt felsõ határokat, hanem egy olyan alaptámogatási mixet kell
megállapítaniuk, amire lesz reális fedezet. Egyértelmû, hogy megalapo-
zatlanok azok a javaslatok, amelyek a támogatási arányok növelését ja-
vasolják, hisz a feladat éppen az, hogy reálisan fel kell mérni a
szükségleteket, és megtalálni a KAP „tortának” azt az optimális elosztá-
sát, amely a sajátos romániai problémák kezelésére nyújthat segítséget.

A kisgazdaság lehatárolásának pénzügyi vonatkozásai
Románia vonatkozásában kiemelten fontos feladat a kisgazdaságok

támogatása, de mindenekelõtt döntésnek kellene születnie arról, hogy
melyek azok a gazdaságok, amelyek ebbe a típusba tartozónak tekinthe-
tõk. A kisgazdaságok legkésõbb 2014. október 15-ig jelezhetik, ha az
500–1000 euró közötti átalánytámogatást választják, és nem a hektáron-
kénti alaptámogatást plusz zöld komponenst (140 + 60 euró/ha); így
mentesülnének az „ökológiai” feltételek kötelezõ teljesítésétõl (mini-
mum három termék, állandó gyepterület megõrzése, a szántó- és ültet-
vényterület legalább 7%-ának ökológiai célokra való hasznosítása
területpihentetés vagy erdõsítés útján).

Végezzünk néhány egyszerû számítást, több lehetséges lehatárolást
adva a kisgazdaságokra (3. táblázat). Az egyszerûség kedvéért hektárban
fejezzük ki a gazdaságok területnagyság határait.

Nyilvánvaló, hogy az 1-3 hektáros gazdaságok a „kisgazdaság” stá-
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tust választva kedvezõbb helyzetben lennének, hektáronként több mint
200 eurót kapnának, és a zöld komponens elõírásait sem kellene teljesí-
teniük. Kérdés azonban, hogy a román mezõgazdaság jövõbeli fejlõdése
szempontjából mennyire volna kedvezõ ez a megoldás? Téves feltétele-
zés, hogy ez a támogatási forma a romániai vidék szociális problémáit
kezelhetné, hisz eleve 2,74 millió olyan gazdaság van, amelynél a bir-
toknagyság nem éri el az 1 hektárt, tehát nem jogosultak semmiféle tá-
mogatásra. Egyébként, ha számba vesszük, hogy Románia 2017-tõl
évente maximálisan 193 935,7 ezer eurót fordíthat a kisgazdaságok tá-
mogatására, akkor 500 euró/gazdaság átalányérték esetében is csak kb.
388 ezer kisgazdaság részesülhet támogatásban; 750 euró/gazdaság ese-
tében 258 ezer, míg 1000 euró/gazdaság esetében 194 ezer gazdaság, te-
hát a potenciális jogosultaknak (650 ezer gazdaság) csak egy része.

Ha az 1-3 hektáros gazdaságok mindegyike igényelné a támogatást,
ami racionális döntés volna részükrõl, akkor még a legalacsonyabb szin-
tû (500 euró/gazdaság) támogatással számolva is csak a 650 ezer gazda-
ság kb. 60%-ára futna a támogatás összegébõl, de ha a 750 euró/gazdaság

I.
II.
III.
IV.
VI.

1-3
3-5
1-5
1-10
1-20

650
251
901
1044
1080

1198
953
2151
3108
3594

500 euró/
gazd.

325 000
125 500
450 500
522 000
540 000

750 euró/
gazd

487 500
188 250
675 750
783 000
810 000

1000 euró/
gazd

650 000
251 000
901 000
1 044 000
1 080 000

Kisgazdaságoknak járó támogatás
(ezer euro)

3. táblázat. A kisgazdaságoknak jutó támogatás nagysága
a területi lehatárolás függvényében

Forrás: saját számítások az Általános Mezõgazdasági Összeírás,
2010, elõzetes adatok, valamint az EB (2011a) javaslatai alapján
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értékkel számolunk, akkor már csak a jogosultak 40%-a kaphatna támo-
gatást. Fennáll annak a lehetõsége is, hogy ha a mezõgazdasági kister-
melõi támogatási rendszer keretében járó kifizetések teljes összege
meghaladja a meghatározott éves nemzeti felsõ határ 10%-át, a tagálla-
mok a szóban forgó százalékérték betartása érdekében lineárisan csök-
kentik az e címnek megfelelõen fizetendõ összegeket. A fenti
számítások jelzik, hogy ez sem igazán járható út, mert 500 euró alá nem
csökkenthetõ az átalány kifizetés összege.

Milyen kritériumrendszer szerint történne a kiválasztás? Milyen
adminisztratív költségekkel járna ez a megoldás? Érdemes lenne ezekre
a kérdésekre is választ keresni. Gondolni kellene arra is, hogy milyen
frusztrációt jelentene azoknak a kisgazdáknak, akiket felelõtlenül fel-
biztatnak, hogy pályázzanak, ha végül õket pénzhiányra hivatkozva elu-
tasítanák. Ajánlatos tudomásul venni azt a tényt is, hogy 2014 után
megszûnik a félig önellátó gazdaságok támogatása, ezt helyettesítené a
kisgazdaságok támogatása, és nyilván azok a vidékfejlesztési támogatási
lehetõségek, amelyek még igényelhetõk a kisgazdaságok által.

Hány fiatal gazda támogatására jutna pénz?
Ismert az a maximális összeg, amely a fiatal gazdálkodók támogatá-

sához felhasználható az EB (2011a) javaslat sarokszámai alapján. A fia-
tal gazdálkodók támogatására fordítható maximális 2%-os arányt véve
számításba, ez 38 787 140 eurót jelent évente, 2017-tõl kezdve. Mivel a
fiataloknak nyújtható kiegészítõ támogatás az alaptámogatás 25%-a le-
het, ha 140 euró alaptámogatással számolunk, ez hektáronként 35 euró,
ami a maximális 25 hektár esetében 875 euró kiegészítõ támogatást je-
lentene gazdálkodónként, azaz a maximális 875 euró kiegészítõ támoga-
tással számolva a pénz 44 328 fiatal gazda támogatására lenne elegendõ.
Ha az 1 hektárnál nagyobb gazdaságok számához viszonyítunk, akkor
elvileg a gazdálkodók 4%-a részesülhetne támogatásban, és a kiegészí-
tett támogatásban részesülõ terület (44 328 gazdálkodó * 25 ha/gazdál-
kodó) pedig 1 108 200 hektár lenne.

Az EB (2011d) adatai szerint Romániában a gazdák 4,4%-a
tekinthetõ fiatal gazdálkodónak. Ha a fiatal gazdálkodó rendelkezésére
kevesebb, mint 25 hektár áll, akkor nagyobb lehet a kiegészített támoga-
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tásban részesülõ fiatal gazdák száma. Így például, ha 3 hektárral számo-
lunk, akkor 369 400 fiatal gazdálkodó kaphatna kiegészített alaptámoga-
tást. Pontosabb számításhoz szükséges lenne ismerni, hogy a
támogatásra jogosult gazdálkodók közül milyen arányban vannak a 40
év alattiak, és ezek mekkora birtokkal rendelkeznek. Ezek az adatok a
2010-ben végrehajtott Általános Mezõgazdasági Összeírás adatbázisá-
ból megtudhatók, tehát lehetõség van a pontosabb számításokra. Nagy
valószínûséggel kevesebb lesz a kiegészített támogatást igénylõ fiatal
gazdálkodó, mind ahánynak fizethetnének, tehát nem lesz szükséges a
nemzeti plafon 2%-át erre fordítani. Lényeges tisztázandó kérdés, hogy
a kisgazdaságok fiatal gazdálkodói is részesülhetnek-e kiegészítõ támo-
gatásban, vagy csak azok a fiatal gazdák élvezhetnék ezt az elõnyt, akik
az ökológiai feltételek betartását is vállalják?

Nagygazdaságok támogatásának korlátozása
Románia kormánya már 2011 novemberében megfogalmazta hiva-

talos állásfoglalását az EB 2011. október 12-én közétett javaslatait illetõ-
en, és ebben tiltakozását fejezi ki a nagygazdaságok alaptámogatásainak
korlátozását illetõen. Ezt az álláspontot képviseli Németország és Ma-
gyarország is, azzal érvelve, hogy a legversenyképesebb gazdaságokat
érintené kedvezõtlenül az intézkedés. Nem tudok szakmailag egyetérte-
ni ezzel az érveléssel, de tény, hogy a nagygazdaságok érdekérvényesítõ
ereje és politikai lobbi kapacitása minden országban magas.

Már a fentiekben hivatkoztunk az EB (2011a) dokumentum elõírá-
saira, aminek értelmében a mezõgazdasági termelõnek egy adott naptári
évben nyújtandó közvetlen kifizetések összegét a következõképpen kel-
lene csökkenteni:

• 20%-kal a 150 000 EUR feletti, de 200 000 EUR-t nem meghaladó
sávban;

• 40%-kal a 200 000 EUR feletti, de 250 000 EUR-t nem meghaladó
sávban;

• 70%-kal a 250 000 EUR feletti, de 300 000 EUR-t nem meghaladó
sávban;

• 100%-kal a 300 000 EUR feletti sávban.
A csökkentés nem vonatkozna a zöld komponensre, és a csökkentés

Hogyan osszuk el a Közös Agrárpolitika tortáját?



22

alapját képezõ összeg úgy kerülne kiszámításra, hogy a mezõgazdasági
termelõ által az elõzõ évben valóban kifizetett és bejelentett munkabére-
ket – a foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókat és társadalombiztosítási já-
rulékokat is beleértve – le lehetne vonni a termelõnek eredetileg járó
közvetlen kifizetések teljes összegébõl. A Románia vonatkozásában vég-
zett számítások, amelyek a 2000 hektárnál nagyobb 200 gazdaságot vet-
ték számba (Giurcã et al. 2012) azt jelzik, hogy ezek összvesztesége kb.
34 millió euró lenne, és fõleg az 5000 hektárnál nagyobb gazdaságokat
érintené.

Ez az intézkedés a munkabérek megemelésére és a foglalkoztatás ki-
fehérítésére ösztönözne. Mivel a moduláció összege a vidékfejlesztési
alapba kerülne, és azt az innovációs projektek finanszírozására lehetne
fordítani, véleményem szerint a javasolt moduláció bevezetése Romá-
nia vonatkozásában több elõnnyel járna, mint hátránnyal.

Egyéb kérdések, amelyekben Romániának döntenie kell
Számos egyéb kérdést is felvet az EB (2011a) dokumentum, ame-

lyekkel kapcsolatban a román kormánynak záros határidõn belül
döntenie kell. Ezek közül csak néhány fontosabb döntési feladatra hív-
juk fel az olvasók figyelmét.

1. Lesz-e transzfer a KAP két pillére között, és ha igen, akkor milyen
irányban és milyen terjedelemben? A javaslat a pillérek közötti átcsopor-
tosítások tekintetében a közvetlen kifizetéseket illetõen rugalmasságot
vezet be. Az elsõ pillérbõl 10%-ig lehetne a másodikba átcsoportosítani,
ennek révén a tagállamok megerõsíthetik vidékfejlesztési politikájukat.
A második pillérbõl 5%-nak az elsõbe való átcsoportosításával azok a
tagállamok élhetnek, amelyekben a közvetlen kifizetések szintje nem éri
el az uniós átlag 90%-át, ami Romániára is érvényes. A 2007–2013-as
programozási idõszakban a második pillérbõl 20%-ot fordíthattak Ro-
mániában közvetlen kifizetésekre, amit az alacsony közvetlen kifizetési
szint motivált.

2. Szükséges volna az EB által javasolt 9,7 millió hektár referencia
terület növelése, esetleg 13,7 millió hektárra? Több szakmai tanácskozá-
son is elhangzott ez a javaslat, de véleményem szerint ez nem indokolt.
Ha a birtokméret alsó határát a jelenlegi 1 hektárról 0,5 hektárra módo-
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sítanák, akkor a jogosultak száma nõne, de csökkenne az 1 hektárra kifi-
zethetõ alaptámogatás, és lényegesen lelassulna a birtok-koncentrációs
folyamat, ami a román mezõgazdaság jövõje szempontjából egyértelmû-
en negatív volna.

3. Bevezetik-e a támogatási szintek területi (regionális) megkülön-
böztetését, és ha igen, akkor milyen kritériumok alapján történik majd a
döntés? Romániának is 2013. augusztus 1-ét megelõzõen kell döntenie
arról, hogy az egységes támogatási rendszert regionális szinten alkal-
mazzák-e. Ebben az esetben objektív és megkülönböztetés-mentes krité-
riumok kidolgozása szükséges, „például agronómiai és gazdasági
jellemzõik és regionális mezõgazdasági potenciáljuk vagy intézményi,
illetve igazgatási struktúrájuk alapján” (EB 2011a) kellene meghatározni
a régiókat. Kicsi a valószínûsége a regionális leosztásnak, ugyanis ehhez
nagyon kevés szakmai anyag áll rendelkezésre.

4. A kedvezõtlen adottságok mellett gazdálkodók támogatása mind-
két pillérbõl biztosított lesz-e, vagy csak a második pillérbõl? A számítá-
sok jelzik, hogy az elsõ pillérbõl már nem jut erre pénz, csak ha
csökkentenék a hektáronkénti alaptámogatást.

5. Melyek lesznek azok az ágazatok, termékek, különleges gazdaság-
típusok, illetve meghatározott mezõgazdasági rendszerek, amelyeket kie-
melt fontosságúaknak tekintenek, és amelyek „csatolt” támogatást
kaphatnak? Ennek a megalapozásához szakmai tanulmányok elvégzésé-
re lenne szükség, de nagy valószínûséggel a lobbierõ fog dönteni.

6. Milyen (500–1000 euró közötti) szinten rögzítik a kisgazdaságok
átalány támogatási szintjét? Lehet választani a több termelõ kisebb ösz-
szeggel való támogatása, vagy a kevesebb kisgazdaság magasabb szintû
támogatása között.

7. Milyen arányt különítenek el nemzeti tartalékként, és ezt nemzeti
vagy regionális szinten igazgatják-e?

Sorolhatnánk még hosszan a döntésre váró kérdések listáját, de ez
csak a problémával behatóan foglalkozókat érdekelheti.

A javaslatok számos döntési kérdést az Európai Bizottság hatásköré-
be utalnak át, de ebben az esetben is ajánlatos lenne, ha a román kor-
mány illetékesei kidolgoznák saját álláspontjukat, hogy az egyeztetések
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során a román nemzeti érdekeket is képviselni tudják. Érdemes lenne
arra is felkészülni, hogy a KAP finanszírozását a piaci intézkedések te-
kintetében a többéves pénzügyi keret mellett két másik eszközzel is
megerõsítsék: 1) egy válsághelyzetek kezelésére szolgáló vésztartalékkal
és 2) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap alkalmazási köré-
nek kibõvítésével.

Jelen tanulmányunk terjedelmi korlátok miatt csupán a mezõgazda-
sági termelõk részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó
szabályokkal foglalkozik. Egy következõkben megjelenõ tanulmányban
behatóan fogunk foglalkozni a vidékfejlesztés 2014–2020 közötti re-
formjának kifejtésével, valamint a két pillér közötti szinergikus kapcso-
lat lényegének és fontosságának feltárásával.

Általános következtetések
Véleményem szerint Románia nincs felkészülve a 2014–2020

közötti programozási idõszak kihívásaira, de ugyanakkor biztos vagyok
benne, hogy határidõre elkészülnek majd a leadandó dokumentumok.
Ez történt a SAPARD, valamint a 2007–2013 közötti programozási peri-
ódus esetében is. A gond csak az, hogy ily módon mindig utólagosan
állapítható meg, hogy „jobb lett volna, ha...” Talán lesz egy kis politikai
szélcsend, és a minisztériumokban dolgozók arra koncentrálhatnak
majd, ami az agrárágazat jövõjét, a vidéken élõk mindennapjait befo-
lyásolja.

Az agrárpolitika az Európai Unió közös politikája, tehát mint tagor-
szágnak szem elõtt kell tartanunk az EB javaslatait, azok szellemében
kell Románia vidékfejlesztési dokumentumát kidolgozni, és úgy tûnik,
hogy a jövõben a támogatások célszerû, hatékony felhasználását is ko-
molyabban számon kérik majd rajtunk, mint eddig.

Túl kell lépnünk a mozgósító, szívmelegítõ szlogenek ismételgeté-
sén, amivel különösen az érdekvédelmi szövetségek vezetõi
jeleskednek, és ideje lenne az alapos, szakszerû munka megszervezésé-
nek. Sok igazság van abban a közmondásban, hogy „az ördög mindig a
részletekben bújik meg”, ezért az illetékeseknek részletesen át kell ta-
nulmányozniuk a megjelent javaslatokat, és jut bõven tennivaló a szak-
embereknek is.
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A Debreceni Egyetem emberi erõforrás
tanácsadó szakán végzett pályakezdõk
munkaerõpiaci esélyei Magyarországon

OLÁH JUDIT1 – HUTÓCZKI RENÁTA2

A jelenlegi gazdasági helyzetben, valamint az oktatás és a munka világa
közötti kapcsolat miatt nagyon fontos, hogy milyen ismeretekkel rendelkeznek
a végzett diákok a szakmájukkal, az elhelyezkedéssel kapcsolatban. Jelen ta-
nulmány célja, hogy felmérjük a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástu-
dományok Centrumának keretén belül mûködõ Gazdálkodástudományi és
Vidékfejlesztési Kar végzõs – emberi erõforrás tanácsadó (MSc) szakos – hall-
gatóinak a munkaerõpiaccal kapcsolatos elvárásait, elképzeléseit, valamint a
munkáltatók igényeit. 2012-ben kérdõíves felmérést végeztünk a vizsgált egye-
temista csoportban, valamint debreceni szervezeteket kérdeztünk meg, szin-
tén a kérdõív módszerével. 38 hallgató és 18 eltérõ piaci szegmensû szervezet
töltötte ki az önkitöltõs, valamint az online kérdõívünket. A kapott eredmé-
nyekbõl érdekes következtetéseket vontunk le, valamint összehasonlítottuk a
hallgatók és cégek elképzeléseit, véleményeit bizonyos kérdésekben.

Kulcsszavak: pályakezdõk, emberi erõforrás tanácsadó (MSc) szakos hall-
gató, munkaerõpiac, álláskeresés, elhelyezkedési lehetõségek.

JEL kódok: J10, J24, J62.

Bevezetõ
Magyarországon és Romániában is a napjainkban zajló politikai, gaz-

dasági változások erõteljesen befolyásolják a munka világát. A
munkavállalók nincsenek könnyû helyzetben, de ez még inkább elmond-
ható a pályakezdõkrõl. Mindkét országban az utóbbi idõben a foglalkozta-
tási ráták eltolódtak az életkor szempontjából, melynek eredményeként
átmenetileg kevesebb munkahely szabadulhat fel a fiatal pályakezdõk ré-
szére. A pályakezdõk többnyire nincsenek tisztában a diplomájuk munka-
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piaci értékével, nem ismerik a lehetõségeiket, saját maguk képességeivel
sincsenek tisztában, sõt a munkaadók sem tájékozottak a felsõoktatás terü-
letén, és gyakran nincsenek reális elvárásaik a pályakezdõkkel szemben.

Manapság nagyon nehéz a Debrecenben végzett pályakezdõk hely-
zete, mert elhelyezkedési lehetõségeik erõsen korlátozottak, Hajdú-
Bihar megyét ugyanis munkaerõpiaci szempontból a hátrányos helyze-
tû megyék között tartják számon. Úgy gondoljuk, hogy ennek a hátrá-
nyos megkülönböztetésnek a hatása Debrecenben is érzékelhetõ.

Szakirodalmi áttekintés
A felsõoktatás és a munkaerõpiac kapcsolata
A gyorsan változó gazdasági környezetben az eddigiekhez képest is

felértékelõdött a naprakész gyakorlati tudás. Ennek fontosságára Vántus
(2007) is rámutat. A pályájukat kezdõ diplomások számára a gyors elhe-
lyezkedés a kívánatos, de a nekik meghirdetett álláshelyek száma drá-
maian csökkent az elmúlt években. Egy-egy nagy állásportálon a
meghirdetett kb. 3000 állásból kevesebb, mint 200 szól pályakezdõk-
nek. Túlsúlyban vannak a fõvároshoz köthetõ vagy ott betölthetõ pozí-
ciók. Elmondható, hogy sosem avultak el olyan gyors ütemben az
egyetemeken szerzett elméleti ismeretek, mint az elmúlt évtizedben. Az
egyik fõ probléma az egyetemen elsajátított tudás mellett egyre nagyobb
mértékben háttérbe szoruló készségek helyzete (Fábri 2010).

Európában szinte már bevett gyakorlatnak számít, hogy a pályakez-
dõk az egyetemi tanulmányaikat követõen közvetlenül a munka világá-
ba lépnek: magas szintû elméleti tudással, de kevés gyakorlattal. A
szakmai kérdések mellett a legtöbb területen az ún. lágy képességek
(soft skills) fontosabbak, mint a tények, adatok ismerete. Ide tartoznak
az olyan kompetenciák, mint a csapatmunka, a tanulás, az információ
megosztás, a kommunikáció és az interdiszciplináris gondolkodási
készség (János 2010).

A foglalkoztathatóság elsõ megközelítésben annak a valószínûségét
jelentette, hogy a hallgatók a végzés után meghatározott idõn belül talál-
nak-e munkát. Polónyi (2010) szerint a foglalkoztathatóság fogalmának
megközelítései két csoportba sorolhatók. Az elsõ szerint a foglalkoztat-
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hatóság a diáknak azt a képességét jelenti, hogy végzés után munkát ta-
lál. A másik megközelítés azzal foglalkozik, hogy hogyan fejleszthetõk a
diákok tulajdonságai és az élethosszig tartó tanulásra való alkalmassá-
guk. Az alkalmazhatóság négy fõ komponensbõl tevõdik össze: szakérte-
lem, képességek, öntudat és önbizalom, illetve a stratégiai
gondolkodásra való képesség és hajlam.

A felsõoktatás tömegesedésének munkaerõpiaci hatását, a túlképzést
már a ’70-es években felismerték. Napjainkra ez a folyamat visszafordít-
hatatlan. A szociológusok és az oktatási szféra képviselõi lényegében elu-
tasítják a túlképzés fogalmát, hangsúlyozva, hogy az oktatás által
létrehozott magasabb tudás, magasabb mûveltség sokkal inkább pozitív
dolog, mint hátrány. Az iskolázottabb emberek kulturáltabbak, egészsé-
gesebben élnek. A tudás alapú társadalom magától értetõdõen igényli a
magasabb iskolázottságot. A tömegesedéssel azonban törvényszerûen
csökken a kibocsátott diplomások minõsége. Két módon lehetne biztosí-
tani a magasabb színvonalú kibocsátást: az alacsonyabb képességszinttel
rendelkezõk felzárkóztatásával, vagy az alacsonyabb képességszinttel
rendelkezõk képzés közbeni kiszelektálásával (Polónyi 2010).

A túlkínálat egy létezõ, káros jelenség. Okát egyfelõl az állami szin-
tû koordináció hiányában, másfelõl a profitorientált, de alacsony szín-
vonalú felsõoktatási intézmények megjelenésében látják, amelyek
„trendi” képzéseket kínálnak. Olyan vélemények is vannak, miszerint
beszélhetünk ugyan túlkínálatról bizonyos végzettségek esetében, de
nem ez a lényeg. Szerintük több képzõ intézmény alacsony színvonala
vagy a végzõsök elégtelen tudása és kompetenciái okozzák az elhelyez-
kedési nehézségeket. A harmadik csoport szerint a túlkínálat kérdése ér-
telmezési kérdés. Nem feltétlenül probléma, hogy bizonyos területeken
túlképzés folyik – ha egyáltalán beszélhetünk ilyesmirõl. A kevésbé ke-
resett végzettséggel rendelkezõk munkaereje ugyanis más területeken
fog hasznosulni, esetleg elõfordulhat, hogy a végzettségüknél alacso-
nyabb szinten (Tóth – Várhalmi 2010).

A mai fiatal generáció jellemzõi
A mai fiatalokra kevésbé jellemzõ a lázadás és az idealizmus, a ge-

neráció jövõképének legfontosabb elemei a kiegyensúlyozott családi
élet és a biztos egzisztencia. Bizonyos szempontból erõs materiális
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szemlélettel jellemezhetõ a mai 14–25 éves korosztály, emellett azonban
a személyes kapcsolatok ápolása (baráti, partner, család) és a szórakozás
legalább ilyen fontosak. A mai fiatal generáció inkább individualista,
ezt a korosztályt kevésbé hozzák lázba a közösséghez kötõdõ, kollektív
cselekvések, valamint a spirituális értékek. A fiatalok nagyon passzívak
a karitatív, politikai, civil kezdeményezésekben, valamint a vallásosság
területén is. A munka területén nagyjából tisztában vannak lehetõsége-
ikkel és korlátaikkal. Bár szeretnének biztonságos, életre szóló munka-
helyet, tudják, hogy ez napjainkban nem lehetséges. De ha mégis
hosszabb távon egy adott vállalkozásnál dolgoznak, akkor is számíthat-
nak arra, hogy tovább- vagy átképzésük szükséges lesz, hiszen a vállal-
kozások üzleti sikerük zálogának tartják a minõségi munkavégzést
biztosító szervezetfejlesztést (Bácsné 2010). Tisztában vannak vele,
hogy sok tanulásra, továbbképzésre, fejlõdésre lesz szükségük, ha meg
akarják állni a helyüket a munkaerõpiacon (Zeisler 2011).

A leggyakoribb kritika a pályakezdõkkel szemben a tapasztalat hiá-
nya. Ez könnyen ördögi körré válik: a munkaadó nem veszi fel a pálya-
kezdõt, ha nem rendelkezik munkatapasztalattal, viszont a
pályakezdõknek soha nem lesz tapasztalatuk, ha a munkáltatók nem ve-
szik fel õket. Ennek a problémának a megoldására több felsõoktatási in-
tézmény mûködtet gyakornoki programokat, amelyek minimális
lehetõséget biztosítanak arra, hogy a fiatalok belekóstoljanak a munka
világába. A pályakezdõk tapasztalatlanok, de rendelkeznek elõnyökkel,
értékekkel a szakmai tapasztalattal rendelkezõkkel szemben is. Ezek a
lendület, új szakmai ismeretek, szakmai alázat, nyelvismeret, rugalmas-
ság, mobilitás, kapcsolati tõke (Kártyás et al. 2010).

A munkaadók válogatnak, mert megtehetik: a versenyképes végzett-
ség mellé megkövetelik a szakmai tapasztalatot és a nyelvtudást. A
bolognai rendszerrel a munkáltatók nagy része nincs tisztában. Vannak
olyan területek, ahol kifejezetten elvárják, hogy mesterfokozatot szerez-
zen az egyén. A diplomagyûjtés is trend a fiatalok körében – ezzel nincs
probléma, ha egy határozott karrierterv olvasható ki belõle. A munkaa-
dók kevésbé szeretik a 30 éves, 3 diplomás, de tapasztalattal nem ren-
delkezõ pályakezdõt. Ha a fiatal már dolgozott a vágyott iparágban, az jó
ajánlólevél (Zeisler 2011).
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Átmenet a tanulásból a munka világába
2000 óta a munka világa, a munkaerõpiac jellemzõi egy sor mélyre-

ható változáson mentek keresztül, amelyek feldolgozásához mind a kép-
zõ intézményeknek, mind a tanulóknak idõre van szükségük. Az
európai közösség bõvülésével egyre nagyobb és nyitottabb munkaerõpi-
ac alakul ki. Növekszik a harmadik szektor szerepe, egyre magasabb
képzettséggel rendelkezõ munkavállalókra lesz szükség. Új foglalkozá-
sok, szakmák jönnek létre, növekszik a rövidebb idejû, határozott idõre
szóló pozíciók aránya. Egyfajta fragmentálódás tapasztalható. Nagyon
gyors a technikai fejlõdés, ezzel együtt bizonyos szakmákban a tudás, a
know-how elavulása is gyorsul.

A globalizációval megjelenõ munkaerõpiaci makro hatások na-
gyobb bizonytalanságot hoznak a fiatalok életpályával kapcsolatos dön-
téseibe, amelyeket a képzõ intézményeken túl a munkatapasztalatok, a
szociális ellátórendszer jellemzõi, a követendõ életpálya-stratégiáról a
családban fennálló nézetek, egyes szakmák presztízse és ezek változásai
mind befolyásolnak. Jelentõs heterogenitás tapasztalható országonként,
a társadalom egyes nemi, faji, iskolázottsági jellemzõk által meghatáro-
zott csoportjaiban. A magasabb szintû képesítésekkel rendelkezõk álta-
lában kevesebb problémával néznek szembe a munkaerõpiaci
integrációjuk során. Nem ugyanaz a kihívás jelenik meg egy kisvárosi,
elsõsorban felsõfokú szakképzésekre orientálódó fõiskola esetében,
mint egy nagyvárosi, sokkarú tudományegyetem számára (Derényi
2010).

Az iskolábajárás idõtartama meghosszabbodik, a felsõfokú képzés
részvételi arányai növekednek, mellyel párhuzamosan növekszik a kép-
zésbõl a munka világába való átmenet jelentõsége. Az átmenet idõszaká-
ban történik meg az iskolából kikerülõ fiatalok munkaerõpiaci
beilleszkedése, a fiatalok képzettségüknek, lehetõségeiknek megfelelõ
munkaerõpiaci pályára állása. Az átmenet folyamatában valósul meg az
iskolai kibocsátás és a munkaerõpiaci kereslet szerkezetének egymás-
hoz igazodása. A nemzetközi tapasztalatok szerint a fiatalok életpályájá-
nak nagyjából az elsõ tíz esztendeje tekinthetõ a munka világába való
átmenet részének (Galasi et al. 2001).
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A felsõoktatás és a munkaerõpiac közötti átmenet napjaink egyre
„divatosabb” kutatási területévé vált, Európa-szerte nagy figyelmet for-
dítanak az átmeneti folyamat vizsgálatára a diplomások körében.

Teichler (1999) a korábbi kutatásokkal ellentétben úgy véli, hogy
beszélhetünk a felsõoktatásból a munkaerõpiacra való átmenetrõl is,
mely nem független a munkaerõpiacra való kilépés folyamatától. A
munkaerõpiaci átmenetet teljeskörûen csak más átmeneti idõszakkal
együtt – mint a szülõi házból való kirepülés, gyermekvállalás – lehet
vizsgálni.

Más kutatások a témakört szûkebben értelmezve vizsgálták, és az
egyre nehezebbé váló munkaerõpiaci integráció fõ okának az oktatás
elég telen színvonalát tartják. A megoldást abban látják, hogy az oktatási
rendszert a munkáltatók elvárásaihoz igazodóan kellene átalakítani,
hogy zökkenõmentessé tegyék a fiatalok számára a munka világába való
átmenetet.

Az átmenet a felsõoktatás és az elhelyezkedés közti szakasz. Az
OECD 2000-es vizsgálata szerint ez a folyamat egyre összetettebb és bi-
zonytalanabb lett a nyolcvanas évektõl kezdve, egyre bonyolultabbá
vált a fiatal végzettek számára a munkaerõpiaci beilleszkedés. Ez tükrö-
zõdik az egyre hosszabbá váló munkanélküli státuszban, illetve a betöl-
tött munkakör és a képzettség szakmai tartalmának egyre rendszeresebb
szétcsúszásában (Nándori 2010).

Az európai felsõoktatási tendenciákhoz hasonlóan Magyarországon
is meghatározó a tömegessé válás. A felsõoktatás expanziója miatt a
munkaerõpiacon a megnövekedett kínálat azt eredményezi, hogy a friss
diplomások egyre hosszabb idõt töltenek el álláskereséssel, és a relatív
bérelõny csökkenése miatt a korábbinál kevesebb elfogadható bérajánla-
tot kapnak, nehezebben találnak maguknak megfelelõ állást, több a
munkanélküli a végzést követõ idõszakban (Galasi 2002). A tanulásból a
munka világába történõ átmenet hosszú idõ, akár tíz évet is igénybe ve-
het, s ez alatt az érintettek a legkülönbözõbb tanulmányokat folytatják,
illetve a legkülönbözõbb módon váltják, illetve párosítják a tanulást a
munkával (Galasi et al. 2001).

A pályakezdõknek látniuk kell, hogy versenyben vannak a munka-
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helyeiket õrzõ, tapasztaltabb munkavállalókkal, a munkaerõpiacról ko-
rábban bármely okból kiszorult, de tapasztaltabb munkavállalókkal, a
célzott térségbe beáramlókkal, a tehetõsebb anyagi, családi háttérrel
rendelkezõkkel, a jobb társadalmi-gazdasági környezeti feltételekkel
rendelkezõkkel (Rezsõfi 2006).

A statisztikai adatok azt jelzik, hogy a diplomával rendelkezõk vi-
szonylag könnyen el tudnak helyezkedni, és a jövedelmük is meghalad-
ja a középfokú végzettségûek fizetését. A foglalkoztatottságban vannak
problémák: az ezredforduló óta nehezebb a frissdiplomások elhelyezke-
dése, bár ez nem jelent tömeges munkanélküliséget. Ez leginkább abban
nyilvánul meg, hogy nehézkesebb az elhelyezkedés, illetve kevesebb a
szakmában való elhelyezkedés.

A hazai munkaerõpiacon néhány mûszaki, esetleg közgazdasági
szakterületen beszélhetünk munkaerõhiányról, de egyes esetekben fõ-
ként minõségi problémákról van szó, illetve a munkaerõpiac kereslet-kí-
nálatának eltérésérõl beszélhetünk. A diplomások elhelyezkedésére
vonatkozó statisztikák mögött sokféle folyamat húzódik meg. Egyes te-
rületeken könnyû az elhelyezkedés. Más területeken nehezebb elhe-
lyezkedni, de magasak a bérek (Garai et al. 2010).

Az elemzés anyaga és módszere
Vizsgálatainkat egyrészt a Debreceni Egyetem Agrár- és

Gazdálkodástudományok Centruma, Gazdálkodástudományi és Vidék-
fejlesztési Kar emberi erõforrás tanácsadó szakán végzõs, nappali tago-
zatos hallgatói között végeztük. 38 fõ töltötte ki a kérdõívünket. A
szakra többféle alapdiplomával lehetett bekerülni: andragógia, pedagó-
gia, bölcsész szakos diplomákkal is felvételt nyertek, de gazdasági terü-
letrõl is érkeztek hallgatók. A kérdõív 21 zárt kérdést tartalmazott. A
kérdéseinkkel szerettük volna megtudni, hogy milyen szempontokat
preferálnak a pályakezdõk a munkahelyválasztásnál, vizsgálni szerettük
volna a mobilitást, hogyan látják az elhelyezkedési esélyeiket, arra is kí-
váncsiak voltunk, hogy milyen módszerekkel keresnek munkát, milyen
területen szeretnének elhelyezkedni.

A másik kérdõíves felmérést eltérõ hátterû debreceni vállalatoknál
végeztük. Összesen 65 céget kértünk meg, hogy töltsék ki online az ösz-
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szeállított kérdõívet. 18 választ kaptunk, ez az arány összességében nem
mondható rossznak. 6 önkormányzati, 5 kis- és középvállalkozás, 3
multinacionális vállalkozás, 2 nagyvállalat, 2 személyzeti tanácsadó cég
válaszolt. A szervezeteknek 8 kérdést tettünk fel, ezek nyitott és zárt
kérdések voltak. Hasonló kérdéseket tettünk fel a vállalatoknak, mint a
hallgatóknak, annak érdekében, hogy összehasonlítható eredményeket
kapjunk.

A kutatás eredményei
A Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centru-

ma, Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar emberi erõforrás ta-
nácsadó szakán túlnyomó többségben nõk tanulnak. A válaszadók
11%-a volt férfi (4 fõ), a maradék 89%-ot (34 fõ) a nõk teszik ki. A nemek
összetétele azért érdekes, mert ebbõl arra a következtetésre lehet jutni,
hogy a szak iránt leginkább a gyengébbik nem érdeklõdik.

A következõ kérdésünk arra irányult, hogy ki miért jelentkezett erre
a szakra: mi volt a motivációjuk, ki/mi befolyásolta a hallgatókat a je-
lentkezésnél.

Forrás: Saját vizsgálat, 2012

1. ábra. Miért az emberi erõforrás tanácsadó szakra jelentkeztél?
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Az 1. ábráról leolvasható, hogy a válaszadók 58%-a azért jelentke-
zett, mert szeretett volna mester szakos diplomát. A megkérdezettek
18%-a gondolta úgy, hogy ez a végzettség versenyképes diplomát ad.
Csupán 8% (3 fõ) válaszolta azt, hogy azért szeretett volna ezen a szakon
továbbtanulni, mert „álomszakma”. A kitöltõknek csupán a 3%-a jelent-
kezett a család, barátok hatására. A válaszadók 13%-a egyéb okból je-
lentkezett: volt, aki azt felelte, hogy azért jelentkezett, mert ez a szak
felelt meg az érdeklõdésének. Volt olyan, aki azt válaszolta, hogy nem
volt más lehetõsége. Olyan is akadt, aki azt nyilatkozta, hogy elhivatot-
tan érdeklõdött a terület iránt, ezért döntött így. Egyetlen személy vála-
szolta azt, hogy azért jelentkezett ide, mert úgy gondolta, hogy
könnyebb lesz az elhelyezkedés, ha elvégzi ezt a szakot. Az eredmények
azt mutatják, hogy az elsõ számú motiváció a mester diploma megszer-
zése volt.

A következõ kérdéssel arra kerestünk választ, hogy hogyan látják
2012-ben – a végzés évében – a hallgatók, mennyire lesznek piacképe-
sek ezzel a diplomával. A válaszadók többsége, 26 hallgató úgy látja,
hogy nagyon nehéz lesz elhelyezkedni, mert kevés az üres álláshely.
Csupán nyolcan optimisták, õk úgy gondolják, hogy könnyû lesz mun-
kát találni. Négyen válaszolták azt, hogy nem fognak munkát találni.
Megállapítható a kapott válaszokból, hogy a végzõsök pesszimisták az
elhelyezkedést illetõen, a többség nem bízik abban, hogy el tud helyez-
kedni a szakmában.

A következõ kérdés azokra vonatkozott, akik még nem dolgoznak.
Mit gondolnak, mennyi idõ alatt fognak munkát találni? Hogyan látják
az elhelyezkedés idõtartamát? Ezt mutatja a 2. ábra. Ezen látszik, hogy a
megkérdezettek 50%-a szerint 3-6 hónap alatt fognak munkát találni. A
válaszadók 19%-a mondta, hogy 6-9 hónap lesz majd szükséges a mun-
kakereséshez. 17% szerint 3 hónap kell majd az elhelyezkedéshez. 14%
véleménye szerint több mint 1 évet fog igénybe venni a munkakeresés.
Ez azt jelenti, hogy a válaszadók fele bízik abban, hogy maximum 6 hó-
nap alatt el fog tudni helyezkedni.

Következõ kérdésünkkel arra kerestünk választ, hogy a végzõsök
véleménye szerint milyen módszerekkel érdemes állást keresni. Ezt mu-
tatja a 3. ábra.

A Debreceni Egyetem emberi erõforrás tanácsadó szakán...
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Forrás: Saját vizsgálat, 2012
3. ábra: Milyen módszerekkel érdemes állást keresni?

A 3. ábra mutatja, hogy a válaszadók 34%-a szerint ismerõsök által
érdemes munkát keresni. A kitöltõk 26%-a mondta, hogy különbözõ
médiumok segítségével érdemes állást keresni. 23% szerint az állásbör-
ze a jó megoldás. Tanácsadó cégeket csak 13% jelölt be. A munkaügyi

Forrás: Saját vizsgálat, 2012

2. ábra. Ha még nem dolgozol, szerinted mennyi idõ alatt
fogsz tudni elhelyezkedni?

Oláh Judit – Hutóczki Renáta



37

központot pedig csak a válaszadók 4%-a jelezte. A hallgatók leginkább
az ismerõsök általi munkakeresést preferálják, illetve a különbözõ mé-
diumokat (újságok, tv, internet). Véleményünk szerint így hamarabb és
többféle információhoz jutnak. Napjainkban elterjedt tény, hogy az ál-
láskeresés talán az ismerõsök által a legegyszerûbb, amit a kutatásunk
eredménye is alátámasztott.

A második részben a vállalatokkal végzett kérdõíves felmérésünk
eredményeit elemezzük. Összesen 65 debreceni szervezetnek küldtük
el az általunk készített online kérdõívet, amibõl 18-at kaptunk vissza.
Minden piaci szegmensbõl kaptunk válaszokat, eltérõ aránnyal.

Elsõ kérdésünkkel a vállalat típusát szerettük volna megtudni. Ez
érdekes volt olyan szempontból, hogy a kiküldött kérdõívekre milyen
vállalatok válaszolnak legtöbben. A legnagyobb arányban az önkor-
mányzati szervezetek válaszoltak (33%). Õket követik a kis- és közép-
vállalatok, 28%-os arányban. Harmadik helyen a multinacionális cégek
állnak 17%-kal. A nagyvállalatok és a személyzeti tanácsadó cégek áll-
nak az utolsó helyen 11%-kal.

Következõ kérdésünk arra irányult, hogy megtudjuk: alkalmazná-
nak-e HR gyakornokot a megkérdezett szervezetek. A megkérdezett
cégek 56%-a igennel válaszolt, 44%-a válaszolt nemmel. Ez az arány vé-
leményünk szerint negatív, hiszen ebbõl arra következtetünk, hogy a
vizsgált szervezetek nem igazán nyitottak gyakornokok fogadására. En-
nek számos oka lehet, amelyre kíváncsiak voltunk, és megkérdeztük a
kérdõívben. Akik nemmel válaszoltak arra a kérdésre, hogy alkalmazná-
nak-e gyakornokot, kértük, hogy indokolják választásukat. A következõ
válaszokat kaptuk: a szervezetnek nincs kapacitása ilyen területen egy
egész munkakörre, nincs HR-es, a munkaügyet kiszervezték, a személyi
állomány adatvédelme miatt nincs HR-es, személyes adatok nem kiad-
hatóak, központosított HR tevékenység zajlik a vállalatnál, a jelen válla-
lati struktúrához képest és az ebbõl adódó humánpolitikai feladatok
ellátásához a vállalat elegendõ munkavállalói létszámmal rendelkezik.

A következõ kérdésünk arra irányult, hogy megtudjuk: a pályakez-
dõ tudása mennyire gyakorlatias. A válaszadó vállalatok 40%-a szerint
kevésbé gyakorlatias a pályakezdõk tudása, 30% szerint gyakorlatias,

A Debreceni Egyetem emberi erõforrás tanácsadó szakán...
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20% szerint elfogadható. 10% szerint egyáltalán nem gyakorlatias, na-
gyon gyakorlatiasként pedig senki sem értékeli. A vállalatok véleménye
alapján tehát arra lehet következtetni, hogy a képzés nem eléggé gyakor-
latias, bár volt olyan vélemény is, mely szerint az. Véleményünk szerint
ez diák- és szervezetfüggõ. Vannak vállalatok, amelyek nyitottak a pá-
lyakezdõkre, hiszen õk olyan, az egyetemen tanult szakmai újításokat
mutathatnak egy cégnek, amelyekrõl esetleg nem hallott még a szerve-
zet. A fiatalok lelkesek, mobilisak, könnyen tanulnak. Ám sok szervezet
nem vállalja a kockázatot egy pályakezdõvel. Az álláshirdetésekben ta-
pasztalattal rendelkezõ embereket keresnek, viszont egy pályakezdõnek
nehéz tapasztalatot szereznie.

Következtetések és javaslatok
A kutatási eredményekbõl több következtetést is megfogalmaztunk:

a munkáltatók szerint a vizsgált emberi erõforrás tanácsadó szakosok
tudása nem eléggé gyakorlatias, az egyetemnek jobban fel kell készíte-
nie a hallgatókat az álláskeresésre, valamint gyakorlatiasabbá kellene
tenni a képzést. Összességében a hallgatók reális elképzelésekkel ren-
delkeznek a munkakeresés idõtartamát illetõen. Az alkalmazott álláske-
resési módszerek közül a médiumok használata a legelterjedtebb.
Megállapítható, hogy a hallgatók figyelemmel kísérik a munkaerõpia-
cot, figyelik az aktuális álláslehetõségeket. A megkérdezettek többsége
komplex feladatkörben szeretne elhelyezkedni.

A pályakezdõk a gazdasági válság óta talán még nehezebb helyzetbe
kerültek, mint korábban. A munkáltatók rengeteg ellenérvet tudnak fel-
sorakoztatni a pályakezdõk alkalmazásával szemben: tapasztalatlanság,
nem rendelkeznek megfelelõ nyelvismerettel, sokan elegendõ szakmai
tudással sem tudnak szolgálni. Azt gondoljuk, hogy a frissen végzettek
rendelkeznek elõnyökkel is: õk hozzák a legújabb szakmai ismereteket,
ismerik az új technikákat, módszereket, esetleg a nemzetközi trendek-
ben is jártasak. Fontos a nyelvtudás életben tartása. Minél fiatalabb vala-
ki, annál rugalmasabb, könnyen és gyorsan alkalmazkodik. Emellett a
szemlélet is formálható, ami elõnyös a szervezeteknek, ugyanis a saját
arcára formálhatja a pályakezdõt, és a saját szervezeti kultúrájának meg-
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felelõen szocializálhatja. A rugalmassággal összefügg a mobilitás. A fia-
talok könnyen mobilizálhatók, szívesen vállalnak sok utazással járó
fela datokat, és költöznek is, ha szükséges. Tehát vannak elõnyei is a
frissdiplomások alkalmazásának.

A pályakezdõk sikerességének növelése érdekében mindkét oldal-
nak, a munkáltatóknak és a pályakezdõknek is kell változniuk bizonyos
területeken, és így talán a két oldal elvárásai közelebb kerülnek egymás-
hoz.
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Idõvizsgálatok a vezetõk személyes
 hatékonyságának fokozása érdekében

BÁCSNÉ BÁBA ÉVA1

Kutatásomban idõvizsgálatokat végeztem menedzserek körében annak
bebizonyítása érdekében, hogy az idõnek az erõforrások közt van a helye, meg-
felelõ idõgazdálkodással pótlólagos forráshoz juthat mind a vezetõ, mind a
szervezet. A vezetõk személyes hatékonyságának növelési lehetõségeit vizs-
gálva a kérdést nem a hagyományos time management felõl közelítettem meg,
hanem arra szerettem volna rávilágítani, hogy a vezetõi tevékenységen belül
melyek azok a területek, funkciók, amelyek a vezetõ személyes irányítását
igénylik, illetve melyek azok, amelyeket háttérbe lehet szorítani, esetleg dele-
gálni lehet. Vizsgálataimban kerestem azokat a tényezõket is, amelyek segíthe-
tik a menedzseri munka ilyen irányú átrendezõdését.

Kulcsszavak: idõvizsgálatok, személyes hatékonyság, menedzseri munka
átrendezõdése, szervezeti folyamat feladatok, tartalmi feladatok.

JEL kódok: M10, M12, M50.

Bevezetés
Az idõ, mint erõforrás egyedülálló tulajdonságokkal rendelkezik: az

egyén számára véges, visszafordíthatatlan, nem raktározható, mindenki
számára egyformán hozzáférhetõ. Ezek a tulajdonságok mutatnak rá az
idõparadoxonra, vagyis arra, hogy bár a rendelkezésünkre álló idõ korlá-
tozott, felhasználási lehetõségei korlátlanok.

„Az idõ rabságából szabadulni vágyók” jelentõs részét teszik ki a
menedzserek. Mivel az õ munkájuknak is az idõ ad keretet, érthetõ,
hogy a vezetéstudomány területén is idõrõl-idõre elõtérbe kerültek az
idõgazdálkodással foglalkozó time management kutatások, amelyek az
idõ hatékony felhasználását állították a középpontba.

Kutatásomban a hagyományos time managementtõl némileg elmoz-
dulva arra vállalkoztam, hogy a vezetõi munkát feltérképezve feltárjam
az idõtényezõ vezetésben betöltött szerepét, bebizonyítsam, hogy az
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idõ, mint erõforrás a menedzseri és a vállalati eredményesség, haté-
konyság fokozásának szolgálatába állítható.

Arra törekedtem, hogy konkrét kutatások alapján olyan megállapítá-
sokat, következtetéseket vonjak le, amelyek segítik a szervezetek
vezetõit abban, hogy mind személyes, mind vállalatuk idõfelhasználá-
sát hatékonyabbá tegyék.

Vizsgálataimban abból indultam ki, hogy az idõnek az erõforrások
közt van a helye, megfelelõ idõgazdálkodással pótlólagos forráshoz jut-
hat a vezetõ, illetve a szervezet. Szerettem volna feltárni a különbözõ
szervezeti méretû (mikroszintû, kis, közép, nagy), átalakulást átélt, és
még át nem élt szervezetek különbözõ korú, nemû, végzettségû, beosz-
tású, munkaidejû vezetõinek véleményét az idõtényezõrõl és az idõha-
tékonyság javíthatóságáról. Be akartam mutatni a vezetõk vezetési
tevékenységének idõgazdálkodási gyakorlatát, értékelésük alapján fel
szerettem volna tárni, hogy napjainkban mely vezetési feladatok kerül-
nek elõtérbe, melyek szorulnak háttérbe, azaz milyen átrendezõdések
vannak a vezetõi tevékenységben.

Szakirodalmi áttekintés
A menedzserek tényleges munkaideje az egész világon hosszabb,

mint a törvényes munkaidõ, és ahogy a vezetéstudomány idõgazdálko-
dással foglalkozó kutatásai tanúsítják, tíz vezetõbõl kilenc küszködik
idõhiánnyal. Ha a vezetõ meg akar szabadulni az idõhiány okozta szo-
rongásaitól, az erõn felüli munka fáradtságától, családi és egészségi
problémáitól, hatékonyan kell gazdálkodnia saját és a vállalat vezetésé-
re szánt, vagy ahhoz szükséges idejével. A legfelsõ vezetõnek, illetve ve-
zetésnek a gazdasági lehetõségek figyelembe vétele mellett úgy kell
megszervezni a vállalatvezetõi munkát, hogy összhangot tudjon terem-
teni feladata, ideje, képességei és magánélete között. A vezetéstudo-
mány területén éppen ezért idõrõl-idõre elõtérbe kerültek az
idõgazdálkodással foglalkozó time management kutatások, és így mára
már az idõgazdálkodás négy generációja segíti a menedzsereket az ön-
szervezés „high-tech”-jének elsajátításában.

Az idõgazdálkodással foglalkozó szakírók elsõ generációja az idõ ha-
tékony felhasználását állította a középpontba, vagyis abban akartak a
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vezetõk segítségére lenni, hogy mindent a lehetõ legrövidebb idõ alatt, a
legkisebb energiabefektetéssel tudjanak elvégezni. Josephs az Idõgazdál-
kodás vezetõknek (1996) címû könyvében mutatta be személyes idõgaz-
dálkodási rendszerét. Kiindulásként meghatározta az idõmegtakarítás
három alapelvét:

1. a szükségtelen, megszokásból végzett dolgok kiiktatása;
2. egyszerû, könnyebb, gyorsabb megoldások keresése (egyszerûsítés);
3. egyszerre két-három dologgal foglalkozni.
A 70-es évek generációja a hatékonyság helyett az eredményességet

hangsúlyozza. Lakein (1995) szerint a vezetõ az elõtte álló feladatok kö-
zül mindig azt választja, amelynek a legnagyobb a hozama. Fontosabb,
hogy a menedzser mire használja az idõt, mint az, hogy minden feladat
a lehetõ leghatékonyabban legyen elvégezve. A vezetõ munkája akkor
lehet eredményes, ha a fennálló szükségletek alapján meghatározza
hosszú távú, illetve ezek elérését biztosító azonnali céljait, melyeket pri-
oritásuk alapján rendszerez. Ez az ABC rendszer. A a nagyon fontos, B a
közepesen fontos, C a nem fontos célok megjelölésére szolgál. Az A cé-
lokon belül a legfontosabb A-1-es jelölést, a második A-2-est, a harma-
dik A-3-ast kap, és így tovább. A B, C célok hasonló felosztása után a
célok megvalósításához szükséges feladatok listázása történik. A listáról
a nem fontos, az azonnal el nem végezhetõ feladatokat törölni kell, így
maradnak az azonnal elvégzendõ tevékenységek. Ezekhez határidõket
kell rendelni, ütemezni kell, majd ütemezés szerint végrehajtani. Lakein
követõje, LeBoeuf (1999) azt vallja, hogy eredményesnek lenni annyi,
mint alternatív célok közül kiválasztani a leghelyesebbet, és azt elérni.
Ahhoz, hogy a vezetõ a jövõben a legjövedelmezõbben használhassa fel
idejét és energiáját, elengedhetetlen, hogy elõtte idõt és energiát szánjon
a tervezésre. Egyszerûen így fogalmazza meg a munkabefektetés-elméle-
tet: a vezetõnek fel kell áldoznia valamennyit jelen idejébõl és energiájá-
ból, hogy a késõbbiekben kevesebb munkával többet tudjon teljesíteni.
Az idõfelhasználás racionalizáláshoz idõelemzés készítését javasolja.
Ennek során körülbelül harminc szokásos heti tevékenység idõtartamát
kell a vezetõnek elõször megbecsülni, majd ténylegesen felmérni. A be-
csült és a valós érték összevetésébõl kiderül, hogy hová tûnik a vezetõ
ideje, milyen idõrablók hátráltatják munkáját.

Idõvizsgálatok a vezetõk személyes  hatékonyságának...
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A második generáció képviselõje Oncken (2000) is, aki Monkey Bu-
siness címmel jelentette meg idõgazdálkodási menedzser technikáját. A
majom-analógia segítségével a vezetõ visszanyerheti rejtélyesen elvesz-
tett idejét. A majmok az éppen sorra kerülõ feladatokat szimbolizálják.
A vezetõkre rátelepedhetnek a majmok, nyaggathatják õket, megoldást
várva. Ha halogatják a megoldást, számuk tovább növekedhet, ami a ve-
zetõ teljesítményromlásához vezethet. A vezetõ akkor felel meg a vele
szembeni elvárásoknak, ha képes a vállalata számára innovatív, újító
döntések meghozatalára. (Hiszen az állandóan változó gazdasági kör-
nyezetben az innováció hiányában rugalmatlanná váló szervezetnek
még a fennmaradása is kétséges.) A vezetõnek minél több szabad fel-
használású idõre van szüksége, hogy innovatív döntéseket hozhasson.
A szabad felhasználású idõ legnagyobb ellensége a beosztottakra fordí-
tott idõ. A legnagyobb idõrabló, amikor az adott majom a beosztott vál-
láról sikeresen ugrik eredeti gazdája vállára, azaz a beosztott fõnökére
tolja feladata megoldását. A legfontosabb vezetõi döntés az idõfelhasz-
nálás javításában: visszaadni mindenkinek a majmát (feladatát), etesse,
gondozza mindenki a sajátját (oldja meg, vállalja érte a felelõsséget).
Meg kell még határozni a majometetési idõt is, azaz a fõnök-beosztott
konzultációt. Összegezve: a vezetõnek kezdeményezõ, önállóan cselek-
võ, megbízható beosztottakra, hatékony vezetõi kommunikációra és a
beosztottak rendszeres ellenõrzésére van szüksége.

A 80-as, 90-es években a vezetéspszichológia kiemelt kutatási terü-
lete lett az idõgazdálkodás. Rue és Byars Supervision (1990) címû mû-
vükben a vezetõi munkát megszakító eseményeket, az elõre nem
tervezett krízishelyzeteket, a vezetõ személyes szervezetlenségét és a
külsõ rendetlenséget sorolják az idõveszteség okai közé. A szerzõk sze-
rint a vezetõnek célszerû elõször idõelemzéssel a tipikus idõrablókat ki-
szûrnie, majd hasznos munkahelyi szokásokat bevezetnie a megfelelõ
idõgazdálkodás kialakításához. Ajánlják még iratkezelési technikák al-
kalmazását, emlékeztetõk, iratrendezõk használatát, hatékony telefoná-
lási módszereket, ötleteket a zavaró látogatók leszerelésére, a
halogatások elkerülésére, feladat és felelõsség delegálására. Javasolják a
munkahelyi kommunikáció fejlesztését a személyes megbeszélések, az
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írásos közlések és az értekezletek terén. Ez azért fontos, mert a kommu-
nikáció alapvetõ részét képezi a vezetõ munkájának, segítségével köl-
csönös bizalmon alapuló, igényes együttmûködés jöhet létre vezetõ és
beosztottak közt (Dajnoki, 2007), ami pozitívan visszahathat a vezetõ
idõgazdálkodására is.

Smith (1994) is pszichológiai oldalról közelíti meg az idõgazdálko-
dást. Szerinte az idõgazdálkodás nem más, mint eseményirányítás. Ezt
így magyarázza: az idõ alapeleme az esemény. Az idõ lényegében nem
más, mint események sora, egymásutánja. Vannak olyan események,
melyeket az ember teljes mértékben képes irányítani, és vannak olya-
nok, amelyeket egyáltalán nem. Az emberek elsõsorban a számukra fon-
tos eseményeket szeretnék irányítani. Ezek a prioritásaik, melyeket
vezérlõ értékeik, azaz személyiségük alapvetõ építõelemei (tisztesség,
becsület, õszinteség stb.) határoznak meg. A tettek és a vezérlõ értékek
önmegvalósítással, önszervezéssel kerülnek közelebb egymáshoz. Az
értékek határozzák meg, hogy miért, a hosszú távú célok mutatják meg,
hogy mit, a köztes célok pedig azt, hogy hogyan lehet a kitûzött célt
megvalósítani. A cél valójában egy fennálló állapottal való konfrontáció.
Megvalósítása azt jelenti, hogy az egyén valami újat hoz létre, elhagyja
az ismerõs, kényelmes terepet, a komfortzónát, új magatartásformákat
kénytelen elsajátítani. A céloknak konkrétaknak, mérhetõknek, cselek-
vésorientáltaknak, reálisaknak és jól idõzítetteknek kell lenniük. Smith
a gyakorlatban a Franklin Idõtervezõ (a Franklin Quest Company dol-
gozta ki) használatát ajánlja. Ez a korábban bemutatott ABC rendszerre
épül, azaz fontossági sorrendbe állított célok által meghatározott napi
feladatok tervezésére.

Gitlin (1992) is a vezetõ személye felõl közelíti meg az idõgazdálko-
dás kérdését. Önismeret segítségével a vezetõ tisztázhatja, mit akar és
mire képes. Az idõ nem képes alkalmazkodni a vezetõ idõigényéhez, de
a vezetõ képes igazodni az idõ múlásához. Ha a vezetõ tudatában van
annak, hogy adott idõ alatt nem képes képességei maximumát nyújtani,
akkor mindenképpen új gondolkodásmódot és munkastílust kell elsajá-
títania. A hatékony idõbeosztáshoz vezetõ út elsõ lépése tehát az, hogy a
vezetõ felméri saját maga és jelenlegi idõbeosztásának gyengéit és erõs-
ségeit.
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Az idõgazdálkodás legkorszerûbb, negyedik generációjának megala-
pozója, Covey (2004) az egyéni idõtervezés megkönnyítésére egy köny-
nyen átlátható modellt alkotott. Modelljének két dimenzióját a fontosság
és a sürgõsség képezi. A tevékenységek fontosságát az határozza meg,
mennyire visz közel a célok eléréséhez. A sürgõsség a tevékenységhez
kapcsolódó határidõt jelenti.

Forrás: Covey, 2004
1. ábra. Covey modellje

Az idõgazdálkodással foglalkozó szakírók jelentõs része konkrét
idõgazdálkodási technikákat is megfogalmazott. Ezen technikákból
megkíséreltem felállítani egy egymásra épülõ, általánosan alkalmazható
idõgazdálkodási módszert.

• Az eredményes idõgazdálkodáshoz vezetõ út elsõ lépése a listaké-
szítés. Az összes napi – vagy akár heti, havi – feladatot fel kell jegyezni.

• Ezt követi a feladatok rangsorolása.
• A rangsorolást logikusan követõ lépés az idõrabló tevékenységek

kiszûrése.
• Az idõgazdálkodás négy-negyedes módszere, amely a leghatéko-

nyabban hangsúlyozza fontos feladatainkat (A – fontos és sürgõs, B –
fontos, C – sürgõs, D – egyéb, rutin feladatok).

Fontos

Nem fontos

Sürgõs
Sürgõs és fontos dolgok:

Kritikus helyzetek
Égetõ problémák

Határidõk

Nem fontos, de sürgõs dolgok:
Közbejött dolgok

Küszöbön álló ügyek

Nem sürgõs
Fontos, de nem sürgõs dolgok:

Megelõzés
Kapcsolatépítés

Új lehetõségek keresése
Tervezés
Rekreáció

Sem nem fontos, sem nem
sürgõs dolgok:
Rutin feladatok
Idõtöltések

Bizonyos telefonok, posták
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A bemutatott szerzõk közül Josephs, Lakein, Smith és Covey egya-
ránt javasolja a listázást és a rangsorkészítést. Leboeuf, Rue–Byars az
idõrablók leleplezésében és az ellenük való védekezésben mutatnak
utat. Ezen technikák akár önállóan, akár egymásra épült egészként al-
kalmazhatók a vezetõi munka hatékonyságának fokozására.

Anyag és módszer
A kutatás szervesen illeszkedik a Debreceni Egyetem Agrár- és Gaz-

dálkodástudományok Centruma, Gazdálkodástudományi és
Vidékfejlesztési Kar, Vezetés- és Szervezéstudományi Intézete által indí-
tott kutatási programhoz, melynek címe „A menedzsment funkcionális
vizsgálata”. A program struktúráját moduláris felépítés jellemzi. Ez azt
jelenti, hogy a kutatás három fõ, egymással összefüggõ területet ölel fel,
melyek mindegyike résztémakörökbõl épül fel. A vizsgálati módszer
azért minõsíthetõ funkcionális jellegûnek, mert elsõsorban a vezetõ fe-
ladatainak meghatározása és a feladatokat befolyásoló tényezõk elemzé-
se a kutatás fõ célja. Az adatgyûjtés során alkalmazott kérdõíves interjúk
révén a megkérdezett vezetõk véleménye és tapasztalata, értékítélete és
preferenciái képezik a minõsítések alapját. Ennek köszönhetõen a kuta-
tási módszer a funkcionalitás mellett empirikusnak nevezhetõ (Berde,
2009). A kutatási témám a folyamat menedzsment fõ területéhez, azon
belül az idõgazdálkodás résztémakörhöz illeszkedik. A vizsgálatok
rendszere is igazodik az intézet által alkalmazott módszerhez, ami kér-
dõíves interjút, vállalati adatgyûjtést jelent. A vizsgálati célnak megfele-
lõ feldolgozás érdekében mennyiségi és minõségi sorok alkalmazásával
elemeztem az összegyûjtött adataimat. Jelen cikkemben a vezetési fela-
datokat az idõtényezõ és az idõhatékonyság minõsítésének eredményei-
vel jellemzem. A hatás vizsgálatok keretében pedig bemutatom, hogy
hogyan változott a vezetõk egyes vezetési feladatra fordított ideje az el-
múlt idõszakban.

A vizsgálatokban 625 vezetõi interjút dolgoztam fel. A válaszadó
vezetõk mintegy fele – 49,92%-a – mezõgazdasági tevékenységet folyta-
tó cégnél dolgozik. A megkérdezettek 13,6%-a szolgáltató, 9,82%-a ipa-
ri, 7,04%-a kereskedelmi, 5,40%-a élelmiszeripari, 14,57%-a egyéb
tevékenységû cég vezetõje. A vállalkozások üzemméretérõl a foglalkoz-
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tatottak száma tájékoztat. 8,08%-ban 10 fõnél kevesebbet, 26,63%-ban
10–49 fõt, 44,50%-ban 50–249 fõt, 20,79%-ban 250 fõnél többet alkal-
maznak. E szervezetek több, mint 40%-a élt át jelentõs átalakulást az el-
múlt idõszakban.

A válaszadók jelentõs része felsõfokú végzettséggel rendelkezõ
férfi, aki fõként közép- és alsóvezetõi beosztásban dolgozik. A megkér-
dezettek közt szinte azonos arányban vannak a 30-as, a 40-es és az 50-es
korosztályhoz tartozók, de nem elhanyagolható a huszonévesek aránya
sem. A válaszolók 60%-a betartja a törvényesen elõírt 8 órás munkaidõt,
de 40%-uk ennél több idõt tölt munkával.

Eredmények
Vizsgálataim során feltételeztem, hogy a vezetõk idõgazdálkodását

jellemzi az, hogy az egyes vezetési tevékenységekre mennyi idõt szánnak.
Az egyes vezetési feladatokra esõ idõráfordítások kijelölik a vezetõi funk-
ciók fontossági sorrendjét is. A vezetési tevékenység vizsgálata során a ve-
zetõi feladatokat két csoportra bontva elemeztem. Az egyik csoportba a
klasszikus vezetési feladatokat soroltam, melyek a vezetõi munka logiku-
san felépülõ sorrendjét mutatják. Így az információszerzés, kommuniká-
ció, tervezés, döntés, rendelkezés, szervezés, ellenõrzés alkotja az általam
szervezeti folyamatokkal kapcsolatos funkcióknak (röviden: folyamat fel-
adatoknak) nevezett vezetõi tevékenységek csoportját. Külön vizsgáltam
azokat a feladatokat, melyek ebbe a logikailag felépülõ folyamatba egyér-
telmûen nem helyezhetõk el, illetve amelyek több elemhez, funkcióhoz is
köthetõk. Így a motivációmenedzsment, a szervezeti kultúra formálása, a
változásmenedzsment, a minõségmenedzsment, a szervezetfejlesztés, a
humán erõforrás gazdálkodás és a szervezeti magatartás formálás került
egy csoportba. Mivel ezek a vezetõi munkához tartalmuknál fogva kötõd-
nek, tartalmi vezetõi feladatoknak neveztem el õket.

A vizsgálati eredményeim, amelyeket a 2. ábra szemléltet, arra utal-
nak, hogy a folyamat feladatok közül a szervezésben és a döntésben van
legfontosabb szerepe az idõtényezõnek, ezután a tervezés, a külsõ infor-
mációszerzés, az ellenõrzés, a kommunikáció és a belsõ információszer-
zés következett. A legkisebb jelentõsége az idõnek a rendelkezésben van.
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A nagy cégek vezetõi a folyamatmenedzsment terén az idõtényezõnek
a legjelentõsebb szerepet a probléma feltárásában tulajdonítottak. A szer-
vezeten belül szükséges a hatékony kommunikáció, a gyors belsõ informá-
cióáramlás, így biztosítható a szervezet olajozott mûködése, ami
eredményekben is megnyilvánul. A megfelelõ idõben történõ külsõ infor-
mációszerzés és a tervezés pedig versenyelõnyt jelent a piacon.

Forrás: saját vizsgálat

2. ábra. Az idõtényezõ szerepe a folyamat feladatokban

A folyamat feladatok idõhatékonysági vizsgálata szerint minél na-
gyobb a vállalat mérete, a vizsgálatban részt vett vezetõk annál inkább
vélik javíthatónak az idõhatékonyságot a külsõ-belsõ információszerzés-
ben, a kommunikációban, a tervezésben és a döntésben. Ez magyarázható
úgy, hogy a nagyobb létszám nagyobb, bonyolultabb szervezeti struktúrá-

Idõvizsgálatok a vezetõk személyes  hatékonyságának...

Idõhatékonyság javíthatósága

Idõtényezõ jelentõsége



50

val jár, amely esetében még vannak lehetõségek az információszerzés, a
kommunikáció, a tervezés és a döntés javítására, gyorsabbá tételére.

A tartalmi funkciók vizsgálatánál a minõségmenedzsment, a szerve-
zetfejlesztés és a humán erõforrás gazdálkodás esetében értékelték fontos-
nak az idõt (3. ábra). A sikeres minõségjavítás a vezetés teljes
elkötelezettségét, az összes dolgozó aktív bevonását, kiterjedt képzést igé-
nyel. Ez magyarázza a tartalmi feladatok vizsgálatánál a minõségme-
nedzsment, a szervezetfejlesztés és a HR gazdálkodás együttmozgását.

Forrás: saját vizsgálat

3. ábra. Az idõtényezõ szerepe a tartalmi feladatokban

A tartalmi vezetési feladat vizsgálatokból megállapítható, hogy a
nagyméretû cégek a kisebb vállalkozásoknál fontosabbnak értékelték az
idõtényezõt a motivációmenedzsmentben. Vezetõi szempontból a moti-
váció egyfajta belsõ késztetés kialakítását jelenti. A több foglalkoztatot-
tat alkalmazó cég vezetésének nagyobb feladat a megfelelõ motivációs
eszköz, módszer kiválasztása, alkalmazása, hiszen az egyénenként vál-
tozó, hogy melyik módszer vagy eszköz a leginkább célravezetõ. A tar-
talmi vezetési feladatok idõhatékonyság vizsgálata szerint a szervezeti
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kultúraformálás, a HR gazdálkodás és a szervezeti magatartás befolyáso-
lás esetében minél nagyobb a szervezet, a vezetõk annál inkább érzik
úgy, hogy az idõ hatékonyabban felhasználható. A nagy üzemméretbõl
következõ, többlépcsõs hierarchia strukturális koordinációs eszközök
alkalmazását feltételezi. A megkérdezettek szerint ennél az üzemméreti
formánál a személyorientált eszközök segíthetnek az idõ hatékonyabb
kihasználásában. Ezzel összecseng Vántus (2010) véleménye is, misze-
rint a vállalkozás elért eredményeiben jelentõs szerepe van annak, hogy
a tulajdonos/vezetõ mennyire fordít figyelmet az alkalmazottakkal kap-
csolatos tényezõkre, amelyek jelen vizsgálatban a tartalmi feladatok
rangsorolásában az élmezõnyben végeztek.

A vezetési funkciókkal kapcsolatban hatásvizsgálatokat is végez-
tem. Ennek során azt vizsgáltam, hogy az elmúlt idõszakban hogyan ala-
kult a vezetõknek az egyes vezetési feladatokra rendelkezésre álló ideje.
Az 1. táblázat szerint az ellenõrzésen és a szervezésen kívül valamennyi
feladat esetében a többségi vélemény az volt, hogy a vezetõknek a fela-
datok elvégzésére fordított ideje nem változott.

1. táblázat. Az egyes vezetési feladatokra szánt idõráfordítások változása

Forrás: saját vizsgálat

Vizsgálati eredményeim alapján kimutattam, hogy az elmúlt idõ-
szakban a többség az ellenõrzés esetében csökkenést, a szervezésnél

Vezetési feladat

Információ
Kommunikáció
Tervezés
Döntés
Motiváció
Változás
Rendelkezés
Szervezés
Ellenõrzés

db
251
228
242
286
348
284
352
210
203

%
40,6
36,9
39,3
46,7
56,4
46,0
57,1
33,9
33,0

db
200
212
170
121
145
162
103
212
182

%
32,4
34,3
27,6
19,7
23,5
26,3
16,7
34,2
29,5

db
167
178
204
206
124
171
161
197
231

%
27,0
28,8
33,1
33,6
20,1
27,7
26,1
31,8
37,5

Változatlan Nõtt Csökkent
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pedig némi növekedést tapasztalt. Jelentõs változást jelent, hogy a veze-
tõk közel egyharmada az információra és a kommunikációra több idõt, a
tervezésre és a döntésre kevesebb idõt szánt az elmúlt idõszakban.

Mindezen idõráfordítás változások alapján megállapítható, hogy
napjainkban a feladatok közül a szervezés, az információ és a kommuni-
káció elõtérbe kerül, míg az ellenõrzés, a tervezés és a döntés némileg
háttérbe szorul a vezetõi munkában.

Ez az eredmény alátámasztja a szervezeti folyamatok vizsgálatánál
tapasztaltakat, azt, hogy a nagyobb üzemméretû cégek vezetõi úgy érté-
kelték, hogy még vannak tartalékaik az információszerzés, a kommuni-
káció, a tervezés és a döntés javítására, gyorsabbá tételére. Úgy látszik,
hogy a valóságban is törekednek több idõt szánni az információszerzés-
re, kommunikációra. Ez a többlet idõráfordítás pedig úgy térül meg,
hogy a tervezésre, döntésre kevesebb idõ ráfordítása lesz szükséges.

Következtetések
Kutatásaimban a vezetõk személyes hatékonyságának növelési le-

hetõségeit vizsgálva a kérdést nem a hagyományos time management
felõl közelítettem meg, hanem arra szerettem volna rávilágítani, hogy a
vezetõi tevékenységen belül melyek azok a területek, funkciók, amelyek
a vezetõ személyes irányítását igénylik, illetve melyek azok, amelyeket
háttérbe lehet szorítani, esetleg delegálni lehet. Vizsgálataimban keres-
tem azokat a tényezõket is, amelyek segíthetik a menedzseri munka
ilyen irányú átrendezõdését.

A vezetési feladatok eredményeit összegezve elmondható, hogy a
vezetõk úgy vélik, idõgazdálkodásuk jelentõs részét szervezeti folyama-
tokkal kapcsolatos tevékenységek foglalják el. Szeretnék az erre a terü-
letre esõ idõráfordításukat csökkenteni, hogy az így felszabaduló
idejükben a tartalmi feladataikra – a motiválásra, a változás-, és minõ-
ségmenedzsmentre, a szervezetfejlesztésre, a humán erõforrás gazdál-
kodásra – koncentrálhassanak.

A vezetési feladat vizsgálatok összegzõ eredményeként
megállapítható, hogy a vezetõknek idõgazdálkodásuk javítása érdeké-
ben célszerû alkalmazni az általam választott feladatcsoportosítást, és
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ennek megfelelõen külön választani a folyamat és tartalmi funkciókat. A
vezetési folyamat mindennapi, ismétlõdõ rutin feladatait célszerû a le-
hetõségekhez mérten információs és multimédiás technikákkal automa-
tizálni, ezáltal csökkenteni azok idõigényét. Egy szervezeten belüli
információs hálózat és szerver segítségével a kommunikáció, informá-
ció, tervezés, döntés, rendelkezés és részben az ellenõrzés feladatok idõ-
ráfordítása jelentõs mértékben racionalizálható. Az így felszabadított
idõt célszerû a tartalmi feladatokra fordítani, ilyenek az emberi erõfor-
rás gazdálkodás, a motiváció, a változásmenedzsment és a szervezeti
kultúra, ahol az idõigény magas, és az idõhatékonyság javításának nin-
csenek meg a technikai feltételei. Ezek a feladatok a személyes vezetés
fogalomkörébe tartoznak, és feltétlenül szükséges ezeken a területeken a
vezetõ személyes közremûködése ahhoz, hogy sikert lehessen elérni.

A személyes termelékenység (legmagasabb szintjén személyes lea-
dership) átfogóbb és messzebb mutató diszciplína, mint az idõgazdálko-
dás és az iratkezelés. Amennyiben a menedzserek nem rendelkeznek
elegendõ tudással és megfelelõ készségekkel ezen a területen, akkor
mind hatékonyságuk, mind az eredményességük alacsony lesz, ezek
összes – a vállalatra és magukra nézve is – negatív következményével.
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Helyreállítási munkálatok
 a frontátvonulást követõen Kolozsváron

LAKATOS ARTÚR1

E tanulmány a kolozsvári várostörténet egy elemeiben jól ismert, de szin-
tézis terén még aránylag feldolgozatlan problémáját mutatja be, a második vi-
lágháború utolsó idõszakából, a háborús pusztítást követõ újjáépítés
jelenségét, folyamatát. Összefoglalásra kerülnek mind a közellátási infrastruk-
túra, mind az ipari termelés terén keletkezett problémák, nehézségek, vala-
mint az ezekre generált megoldások.

Kulcsszavak: újjáépítés, frontátvonulás, ipari termelés, infrastruktúra,
Kommunista Párt, gyáripar.

JEL-kódok: N-14 , N-44, N-94.

Mivel a II. világháború során Kolozsvár önmagában véve nem vált
harcok színhelyévé, elkerülte az igazán nagy pusztításokat. Sõt, a szov-
jet parancsnokság elõrelátása következtében román csapatok nem is
vettek részt a város megszállásában, és így a város magyar lakossága
nagyrészt elkerülte azokat az etnikai alapon szervezett megtorlásokat
is, amiknek más települések magyarsága igen nagy számban esett áldo-
zatul. A román hadsereg vezetése természetesen elégedetlen volt az
ilyenfajta megoldásokkal, nemzeti presztízskérdéssé téve, hogy minél
több, 1940-ben elveszített településre õk vonuljanak be elsõként, de a
sokkal nagyobb erõt képviselõ szovjetekkel szemben nem volt mit ten-
niük (Duþu 2003. 46). És így elég hamar, és az általában minden eset-
ben jelentkezõ nehézségeket leszámítva gyors ütemben, rendkívüli
nehézségek nélkül tudott beindulni az újjáépítési folyamat. Ennek két
nagy területét különböztethetjük meg: az infrastruktúra rehabilitálásá-
nak és az ipari termelés helyreállításának folyamatát. Az újjáépítési
munkálatok intenzitása és ritmusa esetrõl esetre különbözõ volt, an-
nak függvényében, mennyire volt fontos egy bizonyos objektum hely-
rehozatala, és ez kinek az érdekeit szolgálta: a Vörös Hadsereg érdekeit,
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a lakosság általános érdekeit, esetleg egyes csoportok vagy egyének
gazdasági érdekeit.

Már a bevonulás napján, 1944. október 11-én megkezdõdött a né-
metek által felrobbantott Szamos-hidak rehabilitálása, majd 12-én el-
kezdték a vasútvonalak helyreállítási munkálatait is (Csatáry 1968.
438). Ezek az intézkedések gyorsak, azonnaliak, egyszerûek, jól megha-
tározottak és pontosak voltak, és a Vörös Hadsereg elõrenyomulásának
a megkönnyítését voltak hivatottak szolgálni. A megszálló hadsereg ka-
tonai vezetése máskülönben is nagy szerepet tudott játszani a minden-
napi életben, és bármikor, bármilyen kérdésben kötelezõ értékû
véleményt mondhatott a helyi közösségi élet bármely területén. (Egy
ilyen egyszerû esetre utal például az Unitárius Kollégium dokumentu-
mai között az a bejegyzés, 1945. március 4-re keltezve, amelynek értel-
mében a parancsnokság cserkészeti mozgalom felállítását nem
engedélyezi, és ezt a tényt a tanári kar csak tudomásul vehette. KmOL.
Fond Nr. 164. Unitárius Kollégium. 127-es regiszter. 1945–1947.)

Mivel a harcok kevésbé érintették azokat a hálózatokat, amelyek az
alapvetõ ellátást biztosították, ezeket elég hamar sikerült helyreállítani.
Habár ezt a folyamatot meglehetõsen nagymértékben megnehezítette az
eddigi magyar közigazgatás elmenekülése a hátországba, az új, nagy-
részt helybéliekbõl szervezett adminisztráció mindent elkövetett annak
érdekében, hogy minél hamarabb helyreállhasson a rend. Kevesebb,
mint tíz nap alatt állították helyre a közegészségi ellátást (Világosság,
1944. október 31.), és ebben hatalmas szerepet játszottak azok a magyar
állampolgárságú, az anyaországból a bécsi döntést követõen Kolozsvár-
ra érkezett orvosok is, akik itt maradtak, és folytatták eddigi munkájukat
az egyetem kórházaiban, minekutána munkásvezetõktõl (köztük román
nemzetiségûektõl is) garanciát kaptak arra, hogy nem esik semmiféle
bántódásuk (Balogh 1978. 368). Mivel a frontátvonulást követõen az
élet- és vagyonellenes bûncselekmények száma ugrásszerûen megnõtt,
szükséges volt egy Néprendõrség felállítása is, amelyre október 16-án
került sor, 611 fõs személyzettel, vezetõje pedig Virgil Salvan lett (Bru-
daºcu 1999. 18). A néprendõrségnek kezdettõl fogva meglehetõsen sok
dolga volt, mivel a bûnügyek elég széles skálát öleltek fel, a feketekeres-
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kedelemtõl egészen az erõszakos zsarolásokig (Világosság, 1944. október
27.). Október 20-án már probléma nélkül mûködött a vízhálózat, a hó-
nap végére pedig kiválóan funkcionált az elektromos áramellátás is,
mind a lakóházak, mind az üzemek esetében is (Világosság, 1944. no-
vember 21.).

Az egész város és környezete számára prioritást jelentett a kommu-
nikációs és távközlési rendszerek helyreállítása, és ezt a politika is
érezte. „Elsõdleges fontosságot kell tulajdonítanunk a távközlési hálóza-
tok helyreállításának” – írja egy, a Kommunista Párt belsõ vezetése szá-
mára készült korabeli jelentés (KmOL. F1. 2/1945. p. 113). Ahogy már az
elõbb említettük, a kisebb károkat szenvedett áram- és vízellátási háló-
zatok helyreállítása eléggé hamar megtörtént (Világosság, 1944. október
22.). Kolozsvár vízellátását máskülönben a korabeliek kiválónak tartot-
ták, sõt, példásnak, mivel Kolozsváron nem léteztek akkora problémák,
mint mondjuk Bukarestben, ahol több ízben is elõfordult, hogy napokig
nem jutott vízhez a lakosság (Erdély, 1946. június 27.). Egy román diák
pedig, Alexandru ªerban, aki 1945 õszén jár legelõször Kolozsváron,
társaival együtt meglepõdik azon, milyen jól ki van világítva a város, fõ-
leg éjszaka (Þene 2005. 139).

A telefonhálózatok terén ugrásszerû változás következett be,
amennyiben csak az abszolút számértékeket nézzük: 1945 januárjában
már probléma nélkül mûködött a kivonuló németek által elõzõleg fel-
robbantott városi telefonközpont, és az addig létezõ egyetlen egy köz-
ponti apparátus mellé a város még öt darab újat is kapott (Világosság,
1945. január 30.). Ezt azonban a város lakosságának zöme, amely nem
rendelkezett telefonnal, nem érzékelte. Egy másik sajátos, létfontosságú
kérdés volt a lakosság hõellátásának problémája. A lakosság legnagyobb
része fával fûtött, és az átlagos fogyasztás télen kb. 400 vagon tûzifát je-
lentett. Ennek javarészét a környezõ erdõségek biztosították, legfõkép-
pen a Gyalu és Fenes községek tulajdonában levõk. 1945 nyarán
azonban felmerült egy komoly probléma, ugyanis a gyalui parasztok ki-
használták a zûrzavaros konjunktúrát, és megtagadták a kivágott fának a
városba való szállítását, a megszokottnál sokkal magasabb árat követel-
ve a fáért. A városi hatóságok, minden autoritásuk ellenére, kénytelenek
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voltak engedni a zsarolásnak (Erdély, 1945. augusztus 14–18.). Ezt annál
is inkább kénytelenek voltak megtenni, mivel a falubeliek nagyon szigo-
rúan õrizték erdõiket, és gyakran erõszakkal kergették el a hóstátiakat,
akik fát akartak vágni városbeli családjaik számára (Erdély, 1946. július
17.). Létezett ugyan terv a földgáz bevezetésére vonatkozóan Szászsár-
másról, de ezt még 1948-ban sem sikerült gyakorlatba ültetni.

Mind a hadviselés, mind a kereskedelem és személyszállítás szem-
pontjából elsõdleges fontosságúnak számított az utak és hidak
rehabilitálása. Mivel a kivonulók minden hidat felrobbantottak, több
ideiglenes hidat kellett használatba helyezni. Ezeket Virgil Salvan ter-
vezte meg, és felvigyázta gyakorlatba ültetésüket is. Az elsõ ilyen hidat a
Dózsa György és az egykori Horthy Miklós (ma Horea) út között állítot-
ták fel. A város „rendes” hídjainak helyreállítása máskülönben egy
hosszú, idõigényes folyamatnak bizonyul majd, és csak az 1946-os év
májusában 2 millió lejt utal ki a városi önkormányzat erre a célra. (Er-
dély, 1946. május 18.) Többek között a várost Kajántó községgel összekö-
tõ hidat is csak 1948 augusztusában tudták használatba bocsátani.
(Világosság, 1948. augusztus 18.)

A várost a környezõ községekkel összekötõ utak nem voltak annyira
megsérülve, hogy legtöbbjüket ne lehetett volna továbbra is használni.
Más volt a helyzet azonban a vasúti sínekkel, amelyek megrongálása
prioritást jelentett a kivonuló német szabotõrcsapatok számára. Már ok-
tóber 12-én megkezdték a megsérült szakaszok rehabilitálására tett
munkálatokat (Csatáry 1968. 438). Ezeket azután megfeszített munkával
folytatták a tél folyamán is, így például a Kolozs–Virágok Völgye2 közötti
részt ebben az idõszakban javították ki (Világosság, 1944. december
13.). Újra munkába kezdtek a kolozsvári vasúti mûhelyek is, amelyek
máskülönben a Dermatát követõ második legnagyobb ipari létesítmény-
nek számítottak. Legelõször is megtörtént a megrongált helyiségek felú-
jítása, majd ezt követõen beindult a kimondott mûhelymunka, így az
elsõ, újra megjavított mozdonyt 1945. január 8-án állították forgalomba
(Világosság, 1945. január 9.).

2 Virágok Völgye – Dés városának egyik külvárosi területe.
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Egy másik megoldandó probléma volt a lakóházak, pusztítás által
sújtott épületek kijavítása. A kolozsvári lakásínség már a háborút mege-
lõzõ királyi Románia évei alatt jelentkezett, és áthúzódott az ezt követõ
évekre is (Târãu 1996. 317–326). Ennek fõ oka az volt, hogy míg
1910–1930 között a város lakossága 65,8 %-kal növekedett (Cosma 1998.
36), 1918–1938 között mindössze 3300 új lakás épült (Scurtu, Buzatu
1999. 70), ami messze alatta maradt a keresletnek, majd ezt a helyzetet
súlyosbították a háborús pusztítások és lakosságmozgások is. Egy
1945-ös jelentés értelmében a frontátvonulást követõen kb. 300, nagy-
mértékben megrongált ház létezett (KmOl, F1. 2/1945), amelyeket újra
kellett építeni. Emellett fennállt még a város nyomornegyedeinek is a
problémája, az egymás hegyén-hátán összetákolt vályogviskók és egyéb
gyenge, ideiglenes jellegû építmények léte, amelyek lakói között sok
volt a háború- és sorsüldözte mesterember is. Ilyen nyomornegyedek-
nek számító környékek voltak a Fellegváron (Sáncalja), a mai Györgyfal-
vi-negyed nyugati részén, a Tordai út melletti rész, valamint a téglagyár
környéke. Különösen nyomorúságosaknak számítottak a sáncaljai vis-
kók, de még ezek is messze felülmúlták kényelemben a hely barlangjait
(Lakatos, szóbeli közlés).

A város hatóságai mindent megtettek annak érdekében, hogy az új-
jáépítési folyamatot felgyorsítsák, de ez nagyon nehezen ment, ugyanis
hiányoztak a legszükségesebb építõanyagok, valamint a megfelelõ szer-
vezettség is (Erdély, 1946. május 9.). A hatóságok latba vetettek minden-
féle módszert, mind a segélynyújtást (Erdély, 1946. június 9.), mind a
fenyegetést és büntetõ intézkedéseket, amelyek – legalábbis papíron –
akár a kijavítatlan ház elkobzását is jelenthették (Világosság, 1945. júni-
us 19.). Ennek ellenére a restaurálások nagyon sokáig elhúzódtak. Ilyen
például a szamosfalvi református elemi iskola esete. Ennek épülete 1944
õszén megrongálódott, az oktatás a lelkészi hivatalba helyezõdött át, és
az iskola államosításáig itt is zajlott (Református Egyházi Levéltár, Ko-
lozsvár. Iskolák államosítása fond. I. 8. IV. 1725/1948). A lakásínség
majd csak a kommunista diktatúra évtizedei során oldódik meg.

Hasonló elõjellel, de többé-kevésbé másképpen zajlott az üzemek és
gyárak újjáépítése. Ha általánosságban beszélünk az ipari termelésrõl, a
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megelõzõ idõszakhoz viszonyítva 1944 õszén egyértelmû a termelés mu-
tatóinak hanyatlása, mint ahogy ez ki is derül a különbözõ termelési sta-
tisztikákból is,3 ezt követõen azonban az ipar rohamos felemelkedésnek
indul. Az ipari létesítmények újjáépítése esetében legalább három stimu-
láló tényezõ létezhetett: a hatóságok és a megszálló seregek azon óhaja,
hogy minél hamarabb üzembe állítsák az elsõsorban stratégiai célokra (a
Vörös Hadseregéire) alkalmas egységek munkáját; a tulajdonosoknak és
általában minden nyereségben érdekelt személynek a gazdasági érdeke,
valamint a munkásság azon személyes, belsõ ösztönzése, hogy munkahe-
lyük nyereségessé tételével a saját megélhetésüket is biztosítsák. A mun-
ka megszervezésében pedig nagy szerepet játszottak a szakszervezetek.

1944. október 31-én alakul meg az elsõ vasmunkás kisiparos
szakszervezet, melybe kb. 200 lakatos, kovács és más rokonszakmájú
tartozott. Ezek elsõ intézkedése egy népkonyha felállítása volt, ahol el-
sõsorban kenyeret sütöttek saját családjaik és a rászorulók számára. Az
építõipari munkásokat is mozgósították, elsõ ténykedésük a mészárszék
helyrehozatala volt (Világosság, 1944. október 31.). Még a cukrászok és
cukoripari dolgozók is saját szakszervezetet alapítottak az elmenekült
Pillich gyárhelyiségében (Világosság, 1944. december 2.). De a legfonto-
sabb talán a vasúti munkások szakszervezetének megalakítása volt,
melyre hivatalosan október 23-án került sor (Világosság, 1944. október
23.). A szakszervezet nemcsak az e szférába tartozó tevékenységek meg-
szervezésében játszott szerepet, hanem sok más közösségi tevékenység-
ben is. Egy sajátos probléma is felmerül ezeknek a dolgozóknak az
esetében: mivel hagyományosan állami vállalatról volt szó, az akkori
politikai körülmények között fizetésük nem volt biztosítva. Ily módon
gyûjtéseket szerveztek számukra, amelyek során nagyon szép szolidari-
tási megnyilvánulásokra lett példa. Így például november 14-én a városi
adminisztráció dolgozói egynapi fizetésüket adományozzák a vasúti
mûhelyek dolgozóinak (Világosság, 1944. november 24.), a Kommunista
Párt pedig a maga során néhány nap leforgása alatt 100 000 pengõt gyûj-
tött, amit átnyújtott a vasúti munkások képviselõinek (Világosság, 1944.
december 5.). Szakszervezeti vonalon is sok pénzt gyûjtöttek, így példá-

3 Ezek egy következõ tanulmány alapjait képezik majd.
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ul az Orion gyár munkásai 1000 pengõt, a Világosság dolgozói és olvasói
22 000 pengõt, a környezõ falvak parasztjai élelmiszereket adományoz-
tak stb. (Világosság, 1944. december 6.).

Az emberek munkaszolgálatra történõ mozgósítása az infrastruktu-
rális helyrehozatal esetében kényszer hatása alatt történt, a gyárak és
kisvállalkozások esetében azonban valószínûleg hatalmas szerepet ját-
szott az itt dolgozók azon motivációja, hogy munkahelyüket minél ha-
marabb helyreállítsák. Az Erba bútorgyár esetében például, amit a
bombázások nagyon tönkretettek, a helyreállítási munkálatok már a
szovjet bevonulás másnapján megkezdõdtek, és az ebben érdekelt kb.
40 munkás még éjszaka is dolgozott (Világosság, 1944. október 31.). (En-
nek ellenére azonban 1946 áprilisában még javában folytak a renoválási
munkálatok – KmOL. Fond 1. „Comitetul Regional PMR Cluj”. Secþia ad-
ministrative. Dosar 8/1946. Doc. 11. I. 1946.) Az Acélárugyár is hasonló
helyzetben volt, ennek is október 12-tõl már munkába állt kb. 260 mun-
kása, és október 23-án már árut termelt, ami azért is fontos volt, mivel a
frontátvonulást követõen mindössze 50 000 pengõ maradt a vállalat
kasszájában (Világosság, 1944. október 23.). A gázgyár részleges helyre-
állítása és üzembe helyezése 1945. február 14-én történik meg, de mivel
a kazánok és csövek helyreállítása ekkorra még nem sikerült, mindössze
festéket és különbözõ permeteket gyártott (Világosság, 1945. február
14.). Maga a gáztermelés csak június 11-én indul be újra (Erdély, 1945.
június 12.). Az Írisz porcelángyárat azonban ennek 140 alkalmazottja
mindössze 6 hét alatt építette újra (Világosság, 1945. március 4.), habár
õk sem kaptak fizetést három hétig (Erdély, 1945. december 18.). A vasú-
ti mûhelyek esetében a hidraulikus prést például csak 1945. február
18-án sikerült üzembe helyezni (Világosság, 1945. február 18.), de a leg-
több gépezetet még ennél is sokkal késõbb. A Napochemia gyógyszer-
gyár esetében az infrastruktúra kb. 75%-a rongálódott meg, és a
kasszában mindössze 51 pengõ maradt, azonban itt is meglehetõsen
gyorsan megtörtént a helyreállítás. 1946-ban például a bukaresti mellett
ez volt az egyetlen gyár Romániában, amelyikben a kor „csodagyógysze-
rét”, a penicillint elõállították (Erdély, 1945. május 15.). A gyufagyár
helyrehozatalára még a tanulókat is mozgósították, de ez egy sokkal
hosszabb folyamatnak bizonyult (Erdély, 1945. április 1.). A rövid idõn
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belül helyreállított téglagyár 1945 júniusában már elérte 1942-es, addigi
legjobb termelésének mutatóját, vagyis a 7 000 000 téglát naponta (Erdé-
lyi Szikra, 1945. június 24.). Sõt, a Törökvágás út kiszélesítési munkála-
tai révén az innen kitermelt agyag új és olcsó alapanyagforrást jelentett
(Világosság, 1944. november 29.). Igaz, hogy egy 1945 márciusában be-
következõ balesetszerû robbanás során (mivel a raktárhelyiséget lõszer-
raktárként is használták) ennek az objektumnak az infrastruktúrája
ismételten megsérült (Világosság, 1945. március 24.), de nem olyan
mértékben, hogy néhány hónap leforgása alatt ne lehetett volna helyre-
hozni.

Általában véve elmondható az is, hogy 1945 elsõ felében a termelés
mutatói megugrottak, és ezekrõl a kor sajtója nagy ujjongások közepette
számolt be, nemegyszer túl is lõtt a célon. Így 1945 februárjában a Ren-
dor bõrgyár 50%-kal növelte termelését (Világosság, 1945. február 1.),
ugyanebben a hónapban az egeresi bányászok ugyancsak 50%-kal nö-
velték saját termelési hozamukat (Erdélyi Szikra, 1945. március 22.). És
ez nemcsak Kolozsvár esetében állt fenn, hanem általános jelenségnek
számított Erdély-szerte: a marosvásárhelyi vajgyár tízszeresére emelte
termelését a frontátvonulást megelõzõ idõszakhoz viszonyítva (Világos-
ság, 1945. április 20.). A teljesség igénye nélkül, az illusztráció kedvéért
következzen az alábbiakban néhány statisztikai példa.

A Ravag vállalat székhelye az Állomás u. 19. sz. alatt volt (KmOL
Fondul întreprinderii „Ravag” Dosar nr. 14, 13, 16.), és 1919-ben alapí-
totta Vadász Jenõ, kisvállalkozásként. 1926-ban társult be az üzletbe a
Max Rapaport & Co. cég is, ettõl kezdõdõen specializálódott a vállalat
színesfém-feldolgozásra. Ha megfigyeljük az 1943–46-os alkalmazotti
létszámot a vállalat archívumában megtalálható dokumentumok alap-
ján, feltûnik az a tendencia, hogy a létszám folyamatosan és nagymér-
tékben esik a front közeledtével, hogy ezt követõen – miután 1944
októberében elérte a mélypontot – újra emelkedésnek induljon, de
ugyan akkor hosszú ideig ingadozzon, míg végül 1946-ra nagyjából sta-
bilizálódik.

Ha a Ravag kicsi vállalatnak is számított – habár specializálódott ter-
mékei miatt meglehetõsen fontos is volt –, a Dermata a város legnagyobb
ipari létesítményének számított, és egyben a legnagyobb bõr- és cipõgyár
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volt az egész régióban. A termelés megugrása mögött valószínûleg nem a
technológia fejlõdése vagy az emberi erõforrások jobb motivációja áll, ha-
nem egy relatív javulás, az elõzõ instabil állapotokhoz képest.

Kimondottan pozitív hatással voltak a város gazdaságára a Holoca-
ustból hazatérõ zsidó túlélõk. Nagyon sokan ezek közül újra megnyitják
kisvállalkozásaikat, amit a kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara doku-
mentumai is illusztrálnak: az iparengedélyt kérelmezõk között nagyon
nagy a zsidóság aránya (KmOl. Fondul Camera de Comerþ ºi Industrie
Dosar 17/1946).

Összességében véve elmondhatjuk, hogy habár Kolozsvárt saját ci-
vil lakosságának szemszögébõl nézve meglehetõsen nagy károk érték a
frontátvonulás során, ezek távolról sem voltak olyan mértékûek, mint
amilyenek más, kevésbé szerencsésebb településeket értek, akár euró-
pai, akár pedig regionális viszonylatban véve. A károk helyreállítása pe-
dig meglehetõsen gyorsan megkezdõdött, és nagymértékben sikeres is
volt, egyes problémák azonban hosszú ideig még aktuálisak maradnak.
Ez azonban már másik tanulmány tárgya lesz majd.
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Környezetipar, újraiparosítás
és regionalitás Magyarországon1

VINCZE MÁRIA2

A kötetet két kiváló szakember, Baranyi Béla és Fodor István pro-
fesszor urak szerkesztették. A könyv terjedelme 366 oldal, 33 szerzõ 23
tanulmányát tartalmazza.

Nem áll szándékomban a 23 cikk egyenkénti ismertetése, egyszerû-
en csak arról szeretném meggyõzni olvasóimat, hogy érdemes elolvasni
ezt a könyvet mindazoknak, akik valamilyen szálon kötõdnek a gazda-
sági-társadalmi fejlesztés problémaköréhez, de elsõsorban a környezeti
témákkal foglalkozóknak, a regionalistáknak ajánlhatom figyelmükbe.

A könyv bemutatójára 2012. június 21-én került sor a Debreceni
Egyetem Agrártudományi Centrumában, ahol Dr. Dévai György egyete-
mi tanár, kiváló ökológus szakember felvezetõ elõadása indította a be-
mutatót. Ebbõl idéznék bevezetõként: „Hogy az igazsághoz eljussunk,
legalább egyszer az életben meg kell szabadulnunk minden készen ka-
pott véleménytõl, és alapjaitól kezdve kell újraépítenünk ismereteink
teljes rendszerét.” (René Descartes)

Úgy tûnik, a descartes-i gondolat napjainkban ismét rendkívül ak-
tuális, amit jól jelez az is, hogy minden újabb európai uniós dokumen-
tum innovációt, új probléma-megközelítést, a megoldási módok
keresését javasolja. A könyvet olvasva valóban az volt az érzésem, hogy
sok régi gazdasági klisét újra kell értékelnünk, ha a jövõbeni fejleszté-
sekrõl gondolkodunk. A könyv alapgondolata egyértelmû: a környezet-
ipar lehetõséget nyújt az innovatív ipar alapú regionális fejlesztéshez,
hangsúlyozva a biomassza alapú megújuló energiatermelés, a környe-



66

zetkímélõ hulladékkezelés- és feldolgozás fontosságát Magyarország
adottságai között, ami hasonlóképpen érvényes Romániára vonatkozóan
is.

A lebilincselõ felvezetõ elõadásból még egy gondolatot idézek, ami
jól jelzi azt a tényt is, hogy a jövõbeni átállás az új, innovatív fejlõdésre
nem problémamentes: „Nincsenek nagy reményeim az emberiséggel
kapcsolatban, mert túlságosan is találékony, ha saját javáról, azonnali
elõnyérõl van szó. A természethez való viszonyunkban a hangsúly an-
nak leigázására, a fölötte való uralkodásra esik. Nagyobb esélyünk lenne
a fennmaradásra, ha megpróbálnánk alkalmazkodni ennek a bolygónak
az adottságaihoz, és kíméletlen zsarnokoskodás helyett értõ méltányos-
sággal bánnánk vele.” (E. B. White)

Mielõtt részletesebben ismertetném a tanulmánykötet alapvetõ fel-
vetéseit, néhány általános megjegyzéssel kezdeném:

1. A szerzõk világos, egyértelmû fogalomtisztázással indítják
tanulmányaikat, ami részben ismétléssel jár, másrészt teljes körû meg-
határozását adják például a környezetipar, az újraiparosítás, a fenntart-
ható fejlõdés stb. fogalmaknak, amelyeknek az alapos megértése a
jövõbeli fejlõdés záloga.

2. Több tanulmány is európai esettanulmányokat ismertet, tehát a
szerzõk nemcsak a magyarországi helyzet bemutatására szorítkoznak,
hanem kitekintést és összehasonlítást is nyújtanak olyan országokkal,
amelyekben már jelentõs eredményeket értek el a környezetipar fejlesz-
tése terén.

3. Módszertani utalások és számos mennyiségi hivatkozás, speciális
felhasználási javaslat és eredménymutató található a tanulmányokban,
ami lehetõvé teszi mennyiségi becslések végzését romániai viszonyokra
is, olyan téren, ami kiemelkedõ aktualitással bír a mai Románia vonat-
kozásában is.

4. Számos érdekes, új nézõpontú felvetést olvashatunk vidékfej-
lesztési vonatkozásban is, ami számomra kiemelten hasznossá tette a
könyv elolvasását.

A 23 tanulmányt Dr. Dévai György egyetemi tanár több blokkra
osztja, amivel csak egyetérteni lehet.

Az elsõ blokkba tartozónak tekinthetjük azokat a tanulmányokat,

Vincze Mária



67

amelyek a dez- és a reindusztrializáció közép-európai helyzetével (Lux
Gábor), a környezetiparnak a gazdaság fenntartható fejlesztésében ját-
szott szerepével (Fodor István és Suvák Andrea), illetve a környezetipar-
nak a regionális gazdaság fejlesztésében játszott szerepével (Páger
Balázs) foglalkoznak.

Lux abból indul ki, hogy az 1990 utáni átmeneti idõszakban az álla-
mi tulajdonú ipar válsága és leépülése jelentõs dezindusztrializációs fo-
lyamatot eredményezett a térségben, amely országonként eltérõ
mértékû volt, így Csehországban és Szlovákiában a visszaesés csekély
volt, míg Romániában a legmagasabb, meghaladva az 50%-ot. A szerzõ
tisztázza a tercierizáció szerepét is, egyrészt mint a gazdasági szerkezet
korrekcióját, másodsorban mint modernizációs folyamatot, de ugyanak-
kor felhívja a figyelmet arra is, hogy a „periférikus területeken a szolgál-
tatások magas aránya nem a gazdasági erõ és modernitás, hanem pont
ellenkezõleg, a gyengeség és az elmaradottság jele; oka pedig a megfelelõ
gazdasági alternatívák hiánya. Az egyének, háztartások és közösségek
az önfenntartás érdekében végeznek szolgáltató tevékenységeket; az
uralkodó motiváció nem a versenyképesség fokozása, hanem a túlélés.”
Általános következtetésként fogalmazza meg Lux, hogy „az ipar hosz-
szabb távon is a regionális versenyképesség kulcstényezõje marad. [...]
A hozzáadottérték-tartalom növelése a következõ évtizedek kulcskérdé-
se, és felveti a humántõke továbbfejlesztésének kérdéseit is.” A szerzõ
Felsõ-Szilézia példáján mutatja be, hogy van kiút (kedvezõ tényezõk kí-
nálata+intézményi háttér+alkalmazkodási képesség).

Fodor és Suvák a környezetipar terminológiai kérdéseit igyekszik
elõ ször tisztázni, az OECD definícióra alapozva. Idézik van Berkel és
munkatársai (2009) definícióját, ami szerint az ipari ökológia „az öko-
szisztémák mûködési elvének és a természeti folyamatoknak az analógi-
áján keresztül vizsgálja és javítja az ipari termelés és fogyasztás
termékeinek és rendszereinek erõforrás-hatékonyságát és környezet-
terhelését.” A környezetipari termékek és szolgáltatások három csoport-
ját írják le: környezetkezelés, tiszta technológiák és erõforrás-gazdálko-
dás, hangsúlyozva, hogy a gazdasági szempontoknak meghatározó
szerepe van és lesz a közeljövõben is, ami realitásérzékre vall. Nagyon
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fontos megkülönböztetést tesznek az integrált környezetvédelem és az
utólagos (csõvégi) környezetvédelem között, s az ún. körkörös gazdaság-
ban, az ökoszisztéma mûködési elvén alapuló ipari ökológiában látják a
környezetipar jövõjét. Az ipari ökológián alapuló termelési rendszerre
való átálláshoz azonban a jelenlegi társadalmi-technikai rendszer alap-
vetõ megváltoztatására is szükség van! A szerzõk hangsúlyozzák, hogy
el kell kezdeni a vidék újraiparosítását, de nem hagyományos módon,
hanem a jövõ környezetipara által.

Következtetésként olvashatjuk: „A környezetvédelmi ipar helyett a
természetbarát, erõforrás-hatékony és minimális szennyezéssel járó, a
társadalmi-gazdasági folyamatokba beágyazottan mûködõ gyakorlatra
való átállás jelöli ki a gazdasági fejlõdés és a környezeti fenntarthatóság
közös útját.” Ehhez a megállapításhoz csak annyit fûznék hozzá, hogy
ezt az általános megállapítást kellene analitikus cselekvési programokra
lebontani.

Páger kiemeli tanulmányában, hogy az EU Lisszaboni Szerzõdése a
környezet minõségének magas fokú védelmét és javítását is célozza. Jel-
zi, hogy Németországnak vezetõ szerepe van a környezetipari világpia-
con, így példáit is német régiókból veszi. Rámutat arra is, hogy a
környezeti javak nem minõsülnek piacképes jószágnak, s így nehéz az
egyébként jelentkezõ innovációs kényszer megfelelõ szintû érvényesíté-
se. Következtetéseiben rámutat azokra a helyi gazdaságfejlesztõ intézke-
désekre, amelyek a regionális környezetipar fejlesztés feltételei: 1. a kis-
és középvállalkozások megfelelõ ütemû fejlesztése; 2. a megfelelõ kuta-
tó-fejlesztõ potenciál megléte; 3. mûszaki tudású szakemberek képzése;
4. az elérhetõséget biztosító infrastruktúra megléte; 5. az adott régió fej-
lesztési stratégiája, amelyet helyi gazdasági szereplõk és helyi intézmé-
nyek bevonásával készítenek el. A szerzõ a környezetipar fontosságát a
fenntartható fejlõdés megvalósításában látja.

A második blokk a zöld gazdaság magyarországi megvalósításának
általános feltételeivel (Nagy Andor) és egy-egy részterületével (agrár- és
vidékfejlesztés: Buday-Sántha Attila; emisszió-kereskedelem: Varjú Vik-
tor; klímastratégia: Szlávik János és Valkó László; energetikai potenciál:
Penninger Antal) foglalkozik behatóan.

Vincze Mária



69

Nagy az ökológiai modernizáció fontosságát hangsúlyozza, hiszen
szerinte a gazdaság és a környezet viszonya paradigmaváltáson esik át.
Hangsúlyozza, hogy minden gazdaság alapvetõen három természeti erõ-
forrásra építheti a növekedést: az energiára, a vízre és a termõföldre. Ez
részben vitatható megállapítás, hisz példák sokasága mutatja, hogy az
emberierõforrás-kapacitás jelentõs növekedést generáló tényezõ lehet a
természeti erõforrás-szegény országokban, de a vizsgált téma szemszö-
gébõl elfogadható kiindulópont. A szerzõ áttekinti az állami beavatko-
zás fõ területeit, annak beavatkozási eszközeit.

Buday-Sántha a vidék helyzetét és a fejlesztésére irányuló
törekvések alapproblémáit taglalja. Dévai György professzor felvezetõ
elõadásában már kiemelte a Buday-Sántha cikk néhány megállapítását,
így azt, hogy „Enyedi György és Nemes Nagy József már 1993-ban figyel-
meztettek arra, hogy a vidék felzárkóztatását a jövõben nem lehet elsõ-
sorban a mezõgazdaságtól várni, bár az abban rejlõ lehetõségeket nem
szabad lebecsülni, sõt maximálisan ki is kell használni.” A kiútra vonat-
kozóan Buday-Sántha megjegyzi, hogy sok megoldási javaslat született
(falusi turizmus és hagyományok ápolása, kézmûipar fejlesztése, bioter-
melés, vidéki energiatermelés), amelyek azonban nem álltak össze rend-
szerré. A hosszú távú fennmaradás és az anyagi gyarapodás érdekében a
vidék társadalmi és gazdasági fejlesztése elkerülhetetlen, de ez nem
képzelhetõ el úgy, hogy

•  a központi fejlesztések lecsorgását várjuk,
•  a hagyományos paraszti életformát és termelési módot próbáljuk

rekonstruálni,
•  túlértékeljük a természeti környezet szerepét.
Kiemelendõ Buday-Sántha néhány megállapítása, amelyeket a vi-

dékfejlesztés szempontjából fontosnak tekintek: „A vidékfejlesztés nem
oldható meg a települések elkülönült fejlesztésével, csak a fejlesztési cé-
lok összehangolásával. […] Sok a párhuzamos és sok esetben indokolat-
lan, alacsony színvonalú, a jövõben fenntarthatatlan fejlesztés.” A
szerzõ hibásnak tekinti azt a szemléletet, amely „a fejlesztést nem a fela-
datok megoldásában, hanem a létesítményekben méri.” Teljes mérték-
ben elfogadom Buday-Sántha Attila ezen megállapításait.

Környezetipar, újraiparosítás és regionalitás Magyarországon
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Varjú „Az EU emisszió-kereskedelmi rendszerének hatása a környe-
zetipar fejlõdésére” címû tanulmányában számos példán keresztül a
környezet-gazdaságtan és az ökológiai közgazdaságtan dilemmájának
kérdéskörét járja körül, a környezet és a gazdaság kapcsolatát értelmezõ
két domináns közgazdaságtani irányzatot mutatja be. A környezet-gaz-
daságtan képviselõi a piacgazdaságon keresztül kívánják kezelni a prob-
lémákat, racionális irányba tolva el a természeti erõforrások
hasznosítását. Az ökológiai közgazdaságtan alapfeltevése szerint vi-
szont a gazdaság mûködését a természethez kell közelíteni, s mint al-
rendszert, be kell illeszteni a bioszféra mûködési rendjébe. A
környezet-gazdaságtan szerint a fejlõdésben résztvevõ három alapté-
nyezõ – társadalom, gazdaság, természet – egymás mellett szerepel, míg
az ökológiai közgazdaságtanban ez a viszony hierarchikus: természet �
társadalom � gazdaság.

A szerzõ hangsúlyozza, hogy „a megújuló energiát jelenleg kiegészí-
tõ jelleggel lehet használni, ezek az energiahordozók nem alkalmasak
tömegtermelésre.” Német, magyar, norvég és lengyel esettanulmányo-
kon keresztül mutatja ki, hogy „az emisszió-kereskedelmi rendszer vég-
rehajtása nem minden esetben idézi elõ a CO2 csökkenését, az új
technológiák bármilyen úton történõ adaptációját, illetve a környezet-
ipar fejlõdését.” A szerzõ általános következtetése, hogy „az ökológiai
közgazdaságtan megfontolásai mind inkább elõtérbe fognak kerülni. A
paradigmaváltás elkerülhetetlen.”

Szlávik és Valkó az integrált környezettechnikák elõnyeit mutatják
be, amelyek új típusú K+F szemléletet is igényelnek. Hangsúlyozzák,
hogy „A fenntartható fejlõdés megvalósításában kulcsszerepet kap a
technikai haladás, amelynek fontos területe a vállalatok innovációs ak-
tivitása és annak környezetvédelmi jellege.” A szerzõk különbséget tesz-
nek az „elégséges stratégiák” és a „hatékony stratégiák” között. Míg az
elõbbiek az életstílus és a termelési eljárások egyszerû megváltoztatásá-
ban látják az elérendõ cél megvalósulását, az utóbbiak egy átfogó tech-
nikai változás szükségességét hangoztatják. Felmerülhet az olvasóban a
kérdés, hogy a „nagy ugrás” direkt a hatékony stratégiára megvalósítha-
tó-e, adottak-e a valós lehetõségek, vagy csak mint egyedi lehetõséget
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kell számbavenni. A szerzõk szükségesnek tekintik az állami támogatá-
sok fokozását kiemelt programokon keresztül, például referencia projek-
tek állami finanszírozását.

Penninger alapgondolata, hogy a kistérségek energiaellátásának
alapját a helyben található erõforrásokra építve kell kialakítani elsõsor-
ban a biomassza felhasználásával. Ehhez szükséges az élelmiszerterme-
lés iránti bizalom újrateremtése és a kistérségi energiapolitika új
alapokra helyezése, beleértve a kutatás-fejlesztési, engedélyezési és jogi
szabályozási kérdések új típusú megközelítését is. A szerzõ jelzi, hogy
ez csak a településeken létrehozandó társulásokon keresztül valósítható
meg, és szükséges a helyi energiamérleg számítás, valamint a maximum
20–30 km-es körzetben elérhetõ biomassza mennyiség. A szerzõ opti-
mista hangnemben tárgyalja a kérdést, nem hangsúlyozza, hogy ezek a
megoldások egyelõre csakis jelentõs támogatás mellett életképesek, de
tény, hogy a magyarországi és a romániai energiastruktúra jövõbeli fej-
lesztésében a fosszilis energiaforrások árainak növelése a megújuló
energiaforrások hasznosítását kényszeríti ki.

A kötet többi tanulmánya a magyarországi, illetve annak régiói
szintjén elemzik a környezetipar sokoldalú problémaköreit, az eddig el-
ért megvalósításokat.

Oláh Lajos tanulmánya a magyar kormány tudomány-, technológia-
és innováció-politikai stratégiáját ismerteti, ami jó kiindulópont lehet a
romániai programokkal való összehasonlításra, bár mindkét uniós tag-
ország stratégiája szükségszerûen az EU-s elvárásokat tükrözi.

A Dél-Dunántúli régió környezetipari innovációs helyzetének leírá-
sából (Kocsis Tamás) egy romániai olvasó számára a használt
mutatórendszer, mint módszertani elem lehet érdekes információ, és
még inkább a javasolt környezetipari innovációs témakörök felsorolása.

Kiss Tibor tanulmánya a hulladékgazdálkodás témakörébe vezeti be
az olvasót, általános hatékonysági tényezõk ismertetését nyújtva. Külö-
nösen a vidékfejlesztéssel foglalkozó szakembereknek ajánlható a tanul-
mány elolvasása, mivel a szerzõ a helyi gazdasági vonatkoztatások
ismertetésére helyezi a hangsúlyt.

Baranyi Béla tanulmánya a regionális térségfejlesztés nézõpontjá-
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ból vizsgálja egy hulladékhõ hasznosító hõerõmû beruházás hatását az
Észak-Alföldi régióban. Taglalja a beruházás természeti, társadalmi és
gazdasági feltételrendszerét, a logisztikai funkciókat és feladatköröket
és a határon átnyúló kapcsolatokat is. A tanulmány erõs pontja a beru-
házás hatásmechanizmusainak leírása, kitérve a szubjektív tényezõkre
is, és hangsúlyozva, hogy fontos az érintett lakosság beruházással kap-
csolatos ismereteinek bõvítése, véleményeinek vizsgálata és a környe-
zetbarát jelleg népszerûsítése.

A kötet hátralévõ részében a szerzõk sajátos problémákat
tárgyalnak: Balcsók–Koncz a szilárd biomassza szerepét az energetikai
ipar megújításában, Fehér–Tamás a szennyvíziszap kezelés, elhelyezés
és hasznosítás regionális aspektusait, Kulcsár a geotermikus energia kör-
nyezetipari hasznosítási lehetõségeit, míg Dékány–Janovák–Tallósy a
napfény energiájának hasznosítását vizsgálják szennyezett vizek és tala-
jok tisztítására. Hajtó–Szabó a nap- és szélenergia-termelõ berendezések
hazai fejlesztéseit ismertetik, Duray–Nagy pedig a Dél-Alföldi régió
megújuló energiapotenciálját mérik fel. Nagy Sándor átfogó képet nyújt
a Hajdú-Bihar megyében 2003–2011 között megvalósított ISPA program
beruházásairól, és rávilágít további, megoldásokra váró környezetvédel-
mi intézkedésekre. Verdó tanulmánya a biomassza energiahasznosításá-
ra vonatkozó példát ír le egy szociális gondozóhálózat szintjén.

Az utóbbi tanulmánycsoporthoz sorolható Nagy János és Sinóros
Szabó Botond professzorok tanulmánya is, amelynek címe: „A környe-
zetipar és a vidék bioenergetikai célú fejlesztése rendszertani szemlélet-
ben és gyakorlati megközelítésben Északkelet Magyarországon”. A
tanulmány három erõsségét hangsúlyoznám: 1. a fejlesztés rendszer-
szemléletû megközelítése, így a biomassza energiaátalakítása is rend-
szerként van tárgyalva; 2. a világos, használható specifikus adatok
ismertetése, ami egy romániai olvasó számára is lehetõvé teszi bizonyos
mennyiségi becslések elvégzését; 3. gazdasági számítások elvégzése és
gazdaságossági szempontok hangsúlyozása.

A könyv ismertetõjének már csak a kezdõ és a záró tanulmányra
kell utalnia. Dr. Dévai György egyetemi tanár felvezetõ elõadásából idé-
zek: „A tanulmánykötet ragyogóan ellenpontoz. Horváth Gyula beveze-
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tõ tanulmánya az újraiparosításnak és a környezetvédelemnek a regio-
nális fejlõdésben játszott szerepérõl közöl értékes gondolatokat, a záró
tanulmány viszont Szarka László és Brezsnyánszky Károly tollából min-
dezeket a globális környezeti válság alapkérdéseivel összefüggésben vi-
lágítja meg.”

Könyvismertetésem csak azt a célt szolgálja, hogy felhívja a leendõ
olvasók figyelmét egy olyan nemrég megjelent tanulmánykötetre, amely
a regionális fejlesztések terén új utakat ismertet, a környezetipar elméle-
ti, módszertani és gyakorlati problematikájából nyújt ízelítõt, amelynek
Romániában is nagy az aktualitása. Számomra különösen érdekesek
voltak a vidékfejlesztési vonatkozások, mert egy olyan területet tárnak
fel, amely a 2014–2020 közötti idõszak vidékfejlesztési irányelvei között
kiemelt fontosságú.

Tiszteletet érdemel a könyv két szerkesztõje, Baranyi Béla és Fodor
István, akiknek sikerült ezt az értékes anyagot sajtó alá rendezniük.

Végül jelezni szeretném, hogy a Közgazdaság- és Gazdálkodástudo-
mányi Kar könyvtárában (Teodor Mihali utca 58–60. szám, Kolozsvár) a
könyv hozzáférhetõ az érdeklõdõk számára.

Környezetipar, újraiparosítás és regionalitás Magyarországon
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Gazdasági hírek

CSOMAFÁY FERENC

Munkanélküliségi ráta
Romániában 2012 augusztusában a munkanélküliségi ráta elérte a

4,90%-ot, ami 0,13%-kal magasabb, mint júliusban. A munkanélküliek
száma 441 200, ami 12 177-tel több, mint ez év júliusának végén. Élet-
kor szerinti megoszlás alapján megállapítható, hogy a 40–49 éves kor-
osztályban van a legtöbb munkanélküli (111 419), ezt követi a 30–39
évesek korosztálya (97 608) és a 25 év alatti korosztály (87 943). A mun-
kanélküliségi ráta Kovászna, Brassó, Arad megyében csökkent.

Kisebb áremelkedés
Az Országos Statisztikai Hivatal közlése szerint az augusztusi hó-

napban az élelmiszerek ára átalagosan 0,7%-kal, a nem élelmiszer
jellegû termékek ára 0,5%-kal, a szolgáltatások ára 0,1%-kal emelkedett.
Az évi inflációs ráta elérte a 3,88%-ot, meghaladva a Román Nemzeti
Bank által tervezett 3,2%-ot.

A Qulto rendszer alkalmazása
A Kolozs Megyei Tanács hatáskörébe tartozó Octavian Goga Megyei

Könyvtár sajtótájékoztatót tartott abból az alkalomból, hogy az intéz-
ményben felavatták a Qulto integrált könyvtári rendszert. Az Octavian
Goga Könyvtár igazgatónõje, Sorina Stana beszélt az elõnyökrõl, melye-
ket a Qulto rendszer bevezetése jelent. A Qulto nem egy betûszó, hanem
vállalkozó ifjaknak a cégjelzése, amit állításuk szerint õk hoztak létre. A
lényege bizonyos adatok olyan rendszerben való becsomagolása, mely az
IT technikát felhasználva és megfelelõ módon uralva, megkönnyítheti
bizonyos intézetek, könyvtárak, múzeumok, levéltárak stb. tevékenysé-
gét. Az Octavian Goga Megyei Könyvtár és a Qulto partnerségi kapcsolat
célja, hogy helyi, valamint nemzetközi szinten könyvtári hozzáférést
biztosítson az intézet szellemi vagyonához. A Qulto integrált rendszer
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egyik fontos eleme a Qulto Libraries, amely segíti a könyvtárakat nem-
csak a beszerzésben, hanem a dokumentumok archiválásában is. A Qul-
to Libraries automatikusan oldja meg a feladatokat, eleget téve a hazai és
nemzetközi szabványoknak. A Qulto Librariesnek hét modulja van: a ka-
talogizáló és adminisztrációs, a beszerzési, az OPAC modul, a folyóiratok
modulja, a kölcsönzés, az RFID és a pénzügyi modul. Elõnyei: a doku-
mentumokat hosszabb ideig lehet megõrizni, segítségével a megtartott
dokumentumokat közölni lehet, és a felhasználó számára könyvészeti
anyagot lehet általa összeállítani. Az integrált könyvtári rendszer az ol-
vasónak gyors és kényelmes szolgáltatást biztosít, lehetõvé téve az elekt-
ronikusan történõ kölcsönzést, az intelligens keresést, az elektronikus
katalógushoz való hozzáférést, a könyvtárakkal való online kommuniká-
ciót. Sorina Stana kiemelte, hogy a könyvtár számára 40 ezer eurós költ-
ségmegtakarítást is jelent az integrált rendszer alkalmazása.

Új járatokat indító légitársaságok támogatása
A Kolozs Megyei Tanács elnöke, Horea Uioreanu, alelnöke, Vákár

István, valamint a Kolozsvári Nemzetközi Repülõtér vezérigazgatója,
David Ciceo sajtótájékoztatón ismertette azokat a szerzõdéseket, ame-
lyek elõsegítik az utasforgalom minél korszerûbb kiszolgálását. Az Eu-
rópai Bizottság elfogadta a Kolozs Megyei Tanácsnak a Kolozsvárról
induló új repülõjáratok indítására vonatkozó azon projektjét, amely ér-
telmében támogatásban részesítenék az új járatokat indító légitársaságo-
kat. Ennek következtében 2012. szeptember hónaptól kezdve 6 új
vonalat indítanak be Kolozsvárról Dublin, Berlin, Düsseldorf Weeze,
Brüsszel Charleroi, Torino Cuneo és Alicante felé. A Kolozs Megyei Ta-
nács 5 éven át támogatást nyújt azoknak a cégeknek, amelyeknek az
ajánlatát az árverésen elfogadták: az újonnan nyitott vonalak használa-
takor elsõ évben utasonként 14 euró szubvencióban részesülnek, ez
évente utasonként 1 euróval csökken. Azoknak a vállalkozásoknak, me-
lyek öt éven keresztül igénybe vették a támogatásokat, még két évig fenn
kell tartaniuk a kedvezményeket. A támogatás nem haladhatja meg a ki-
adások 50%-át, és abból marketing, illetve reklámkiadásokat is fedez-
hetnek.

Gazdasági hírek



76

EU tagállamok hulladék-gazdálkodási eredményei
Hatalmas különbségek tapasztalhatók a tagállamok hulladékgazdál-

kodási teljesítménye között – derül ki a Bizottság legfrissebb jelentésé-
bõl. A jelentés rangsorolja a 27 tagállamot az összes újrafeldolgozott
hulladék mennyisége, a hulladék ártalmatlanításának ára és az európai
uniós jogszabályok megsértése alapján. A lista élén Ausztria, Belgium,
Dánia, Németország, Hollandia és Svédország állnak, míg a legtöbb hiá-
nyosság Bulgáriában, Cipruson, a Cseh Köztársaságban, Észtországban,
Görögországban, Olaszországban, Litvániában, Lettországban, Máltán,
Lengyelországban, Romániában és Szlovákiában tapasztalható. A hiá-
nyosságok közé tartozik a hulladék-keletkezés megelõzését célzó politi-
kák nem kielégítõ volta vagy teljes hiánya, a hulladéklerakók
igénybevételének csökkentését ösztönzõ tényezõk hiánya, valamint a
nem megfelelõ hulladék-gazdálkodási infrastruktúra. Ausztria, Belgi-
um, Dánia, Németország, Hollandia és Svédország ezzel szemben átfogó
hulladékgyûjtési rendszerrel rendelkezik, és hulladékuknak kevesebb,
mint 5%-át helyezik el hulladéklerakókban. Ezeknek az országoknak
fejlett újrafeldolgozási rendszere és kielégítõ hulladék-feldolgozó kapa-
citása van, továbbá a biológiailag lebontható hulladékot is eredménye-
sen kezelik.

Csomafáy Ferenc
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RMKT-hírek

RIF-sátor a Félszigeten
A fiatal RIF-tagok (RIF: Romániai Magyar Közgazdász Társaság Ifjú-

sági Frakciója) a MarkeTeam Szakkollégiummal közösen közgazdász sát-
rat emeltek az augusztus 23–26 között zajló Félsziget civil parkjában,
Marosvásárhelyen. Színes programmal álltak az arra járók rendelkezésé-
re, állandó tevékenységük a minden délelõtt mûködtetett Közgáz Café,
amivel hozzájárultak a fesztiválozók ébredéséhez. A közönség két elõa-
dást hallgathatott meg a fesztivál ideje alatt: Plésa Róbert a gerilla marke-
tingrõl, Erõs Lóránt az online vírus hatás Szent Gráljáról beszélt. Az
interaktív tevékenységek (termék- és márkafelismerés, cashflow játék, fo-
to tour, illetve kreatív játék a 2020-as Félsziget fesztivál megálmodásáról)
közül kiemelkedõ sikernek örvendett a termékfelismerés, melynek tanul-
sága, hogy nincs is olyan nagy különbség a különbözõ márkák között, a
design és a marketing az, ami azzá teszi a terméket, ami.

Tudásalapú gazdaság Kolozsváron?
Augusztus 15-e délutánján, a Sapientia Egyetem elõadótermében

Kelemen Zoltán a Transilvania Banktól, Gáti Csilla a Tehnomattól, Szé-
lyes Levente a Codespringtõl és László Judit az FRS Globaltól osztotta
meg gondolatait a tudásalapú gazdaságról és ennek kolozsvári vonatko-
zásairól. Az RMKT meghívottjainak általános vélekedése a kérdés kap-
csán az volt, hogy Kolozsvárott ugyan magasabb a tudásalapú gazdaság
részaránya Botoºani-hoz vagy Vasluihoz képest, de a bukaresti vagy a
budapesti adatokkal összehasonlítva van hova fejlõdni. A kerekasztal
beszélgetés a hallgatóság soraiból érkezett kérdésekre adott válaszokkal,
valamint a Horváth Anna kolozsvári alpolgármester felvetésére – mi-
ként javíthatja a polgármesteri hivatal a gazdasági környezetet – adott
visszajelzésekkel záródott.

Cashflow játékest a Kolozsvári Magyar Napokon
A Kolozsvári Magyar Napok keretén belül a Romániai Magyar Köz-

gazdász Társaság Ifjúsági Frakciója Cashflow játékestet rendezett az
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RMKT székházában. A játékot Bitai László közgazdász, Cashflow játék-
vezetõ, valamint Szilveszter Norbert RIF elnök vezették le. A programot
nagy érdeklõdés övezte, több mint 25 résztvevõ volt jelen. A játék célja,
hogy a játékosok elsajátítsák a gazdagok gondolkodásmódját, ezáltal vál-
janak anyagilag függetlenné. A maratoni, majdnem 3 órás játékban töb-
ben is sikeresen elérték ezt a célt.

XXI. RMKT Vándorgyûlés
Az RMKT az idei vándorgyûlés témájának a következõt választotta:

„A kelet-közép-európai térség kompetitív elõnyei a globalizált piacon”.
A rendezvény hagyományosan plenáris elõadásokkal kezdõdik, utána
öt tematikus szekción lehet résztvenni: (1) IT és üzleti intelligencia, (2)
mezõgazdaság, (3) energetika és környezetgazdálkodás, (4) kis- és kö-
zépvállalkozások, illetve (5) pénzügyi szekció. A mûhelymunkák célja,
hogy neves elõadók és szakemberek segítségével a résztvevõk körüljár-
ják a térség azon gazdasági, kulturális, üzleti és társadalmi kompetitív
elõnyeit, amelyek versenyképessé tehetik régiónkat a globális verseny
során. A vándorgyûlést ez évben Csíkszeredában tartjuk, és a Sapientia
Erdélyi Magyar Tudományegyetem, illetve a Hunguest Hotel Fenyõ ad
otthont a rendezvénynek. További részletes információ az elõadókról,
programról és a részvételi-jelentkezési feltételekrõl a rendezvény hiva-
talos honlapján, a www.vandorgyules.rmkt.ro címen található.

III. Báthory–Brassai Konferencia 2012, Budapest
A budapesti Óbudai Egyetemen ez év július 5–6-án tartott Báthory–

Brassai konferencián, melynek az RMKT meghívott társszervezõje volt,
a Romániai Magyar Közgazdász Társaságot Pajzos Csaba és Somai József
elnökségi tagok képviselték. A megnyitó plenáris ülésen Somai József
tiszteletbeli elnök a Társaság nevében üdvözölte a konferencia résztve-
võit, és vetítettképes bemutatót tartott az RMKT 22 éves történetérõl és
tevékenységérõl.  A gazdasági szekció délelõtti munkálatait Somai Jó-
zsef vezette, és ez alatt került sor az RMKT részérõl vállalt két elõadásra:
Pajzos Csaba Az erdélyi magyar gazdasági felsõoktatás és kutatás helyze-
te – múlt, jelen és jövõ, és Somai József Bankismeret és pénzügy Brassai
Sámuel hagyatékában címekkel.
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II. Kárpát-medencei Ifjú Közgazdász Találkozó
A Romániai Magyar Közgazdász Társaság Ifjúsági Frakciója (RIF) a

vele partnerségben lévõ Magyar Közgazdász Társaság Ifjúsági Bizottság-
gal (MKT IB) 2012. július 13–15. között Nagyváradon közösen szervezte
meg a II. Kárpát-medencei Ifjú Közgazdász Találkozót (KÁMFOR). A
rendezvényen az egész kárpát-medencei övezetbõl érkeztek résztvevõk,
Szerbiából, Szlovákiából, Magyarországról és Romániából. A háromna-
pos rendezvény péntek délután kezdõdött a Continental Fórum Hotel
konferenciatermében. A megnyitót a fõszervezõ RIF elnökének, Szil-
veszter Norbertnek a beszéde indította, aki közölte, hogy a rendezvény
célkitûzése egy olyan szellemi közeg biztosítása a fiatal közgazdászok-
nak, egyetemistáknak és minden, közgazdaság és üzleti élet iránt érdek-
lõdõnek, ahol lehetõségük nyílik új kapcsolatok kialakítására, hasznos
információk gyûjtésére és természetesen szórakozásra és kikapcsolódás-
ra. A színvonalas szervezésnek és a meghívott lelkes elõadóknak kö-
szönhetõen mind a 150 kárpát-medencei résztvevõ számára szakmailag
hasznos hétvégét jelentett a második alkalommal megrendezett Ifjú
Közgazdászok Találkozója. Amellett, hogy a rendezvényen több társa-
dalmi és gazdasági probléma is megtárgyalásra került, sikerült több új
szakemberrel megismerkedni és kapcsolatot kiépíteni. Nem utolsósor-
ban ez a határokat átívelõ kezdeményezés nagy lépést jelent a jelenlegi
gazdasági helyzet átvészelésében és a magyarság összefogásában is.

Megalakulóban a Marosvásárhelyi RMKT tagszervezet
Július 20-án találkozott tíz marosvásárhelyi gazdasági szakember

annak érdekében, hogy újraélesszék a helyi közgazdász szervezetet,
köztük az RMKT alapító tagjai és olyan fiatalok is, akik szeretnének be-
kapcsolódni és komolyabb részt vállalni a szervezetépítésben. A találko-
zó az országos elnökség kezdeményezésére jött létre. Szõcs Endre
ügyvezetõ igazgató és Ciotlaus Pál elnökségi tag is jelen voltak és irányí-
tották a beszélgetést. A jelenlévõ csapat felvállalta, hogy újra erõs ma-
rosvásárhelyi tagszervezetet hoz létre, új tagokkal bõvíti a szervezetet,
és az õszi vándorgyûlést is népszerûsíti helyi szinten. Korábbi tapaszta-
latok alapján a jelenlévõ elnökségi tagok felhívták a megalakulóban levõ

RMKT-hírek
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szervezet figyelmét a korosztálybeli különbségekbõl származó nehézsé-
gekre. A jelenlevõk megegyeztek egy közös levelezõ lista létrehozásáról,
valamint egy facebook csoport mûködtetésérõl, ami idõközben meg is
történt.

Elnökségi ülés Tusnádfürdõn
Július 27-én tartott bõvített elnökségi ülést az RMKT. Napirendre

került a közelgõ XXI. Vándorgyûlés programja, majd a beszélgetés má-
sodik felében a hosszú távú célok is megfogalmazódtak. A jelenlévõk ar-
ra keresték a választ, hogy a jövõben milyen tevékenységekre
fektessünk hangsúlyt, és milyen együttmûködést lehet elindítani a tag-
szervezetek között. Fõként a szakmaiságon volt a hangsúly, olyan prog-
ramok ötlete merült fel, mint: vendégelõadók, elõadó-körutak a
tagszervezeteknél; kiadványok, könyvkiadás; szociális szerepvállalás,
támogatások nyújtása; esettanulmány versenyeken való részvétel;
közép iskolákban elõadások tartása, a közgazdász szakma ismertetése;
borestek, filmklubok szervezése más tagszervezeteknél is. Az idei bõví-
tett elnökségi ülés is azt bizonyítja, hogy szükség van erre a fórumra,
elõ reláthatóan a gyûlés után még több ötlet, még több típusú tevékeny-
ség és fõként együttmûködés fog napvilágot látni társaságunk körében.
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Rezumate

Cum sã împãrþim tortul Politicii Agricole Comune?

MÁRIA VINCZE
Obiectivul articolului este prezentarea unor idei despre pregãtirea

României pentru noile provocãri declanºate de propunerile referitoare
la noua Politicã Agricolã Comunã a Uniunii Europene pentru perioada
de programare 2014-2020. În primul rând ne referim la acele decizii ur-
gente care trebuie luate de Guvernul României în contextul elaborãrii
Programului de Dezvoltare Ruralã 2014-2020, precum ºi cele privind
sistemul plãþilor directe. Vrem sã atragem atenþia asupra activitãþilor de
pregãtire care revin în primul rând Ministerului Agriculturii ºi de Dez-
voltare Ruralã, dar în acelaºi timp ºi organizaþiilor profesionale, admi-
nistraþiei publice locale ºi producãtorilor agricoli.

Cuvinte cheie: Politica Agricolã Comunã a UE, dezvoltare ruralã,
perioada de programare 2014-2020, România.

Coduri JEL: C81, G28, O13, Q18, R28.

ªansele de angajare a absolvenþilor specializãrii de
„Consultant în Resurse Umane” a Universitãþii

din Debrecen, Ungaria

JUDIT OLÁH – RENÁTA HUTÓCZKI
Datoritã situaþiei economice curente ºi a relaþiilor dintre muncã ºi

educaþie, cunoºtinþele proaspeþilor absolvenþi au o importanþã majorã
în gãsirea oportunitãþilor profesionale ºi de carierã. Scopul acestui stu-
diu este de a afla mai multe despre aºteptãrile absolvenþilor de la cursu-
lui de masterat în Resurse Umane al Universitãþii din Debreþin
(Ungaria), Centrul pentru Economie Agrarã ºi Aplicatã, Facultatea de
Economie Aplicatã ºi Dezvoltare Ruralã, legate de piaþa forþei de muncã
ºi cerinþele angajatorilor. În anul 2012 am realizat în rândul acestor stu-
denþi ºi în rândul organizaþiilor din Debreþin o cercetare bazatã pe ches-
tionar. Au rãspuns (pe hârtie sau online) 38 de studenþi ºi 18 organizaþii
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din diferite segmente ale pieþei. Am ajuns la concluzii interesante, ºi am
comparat cerinþele ºi opiniile studenþilor, respectiv ale companiilor.

Cuvinte cheie: proaspeþi absolvenþi, masteranzi în Resurse Umane,
piaþa forþei de muncã, cãutarea unui loc de muncã, oportunitãþi de muncã.

Clasificare JEL: J10, J24, J62.

Studii de timp în vederea creºterii eficienþei managerilor

ÉVA BÁCSNÉ BÁBA
În cursul cercetãrii efectuate am analizat modul de utilizare a timpu-

lui de cãtre manageri pentru a demonstra cã timpul are un loc aparte în
rândul resurselor, ºi cã prin utilizarea adecvatã a timpului managerul ºi
organizaþia câºtigã o resursã complementarã. Prin analiza posibilitãþilor
de mãrirea eficienþei managerilor, am adoptat o perspectivã diferitã de
abordarea tradiþionalã a time management-ului: am vrut sã arãt care sunt
acele domenii ºi funcþii din cadrul activitãþii manageriale, care necesitã
îndrumarea personalã de cãtre manager, respectiv care sunt acelea, care
pot fi amânate, dupã caz delegate. Am cãutat sã descopãr ºi acei factori,
care pot asista la restructurarea muncii manageriale în acest sens.

Cuvinte cheie: studii de timp, eficienþã personalã, restructurarea
muncii manageriale, sarcini organizaþionale, sarcini de conþinut.

Coduri JEL: M10, M12, M50.

Reconstrucþia Clujului dupã trecerea frontului

ARTÚR LAKATOS
Acest studiu trateazã o problematicã relativ bine cunoscutã în deta-

liile ei, dar care nu a fost sintetizatã încã în literatura de specialitate,
problematica distrugerilor de rãzboi ºi a procesului de reconstrucþie.
Sintetizãm atât pe planul infrastructurii urbane, cât ºi pe cel al produc-
þiei industriale problemele ºi greutãþile produse de conjunctura de
rãzboi, cât ºi soluþiile pentru acestea.

Cuvinte cheie: proces de reconstrucþie, trecerea frontului, produc-
þie industrialã, Partidul Comunist, fabrici.

Coduri JEL: N-14 , N-44, N-94.


